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ང་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁག། 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལཔ།ོ 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དུས་ཡུན་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ། མི་སེར་གྱི་
ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ ག་བ་
ལྷགཔ་འབད་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ བོ་གཏད་སའི་དཀོན་མཆོག་དང་ སྐྱིད་སྡུག་གི་གོངམ་ དྲིན་ཅན་ཕམ་བཟུམ་ཅིག་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་གུས་
བཏུད་ཕུལ་ཏེ་ བཀའ་ག་གནངམ་དང་ གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།   
 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཚ་བརྒྱུད་འབད་ བསྐལ་པ་མ་སོང་གི་བར་དུ་ འཚོ་བ་
བསྐྱངས་ཏེ་སོད་སའི་ ཕ་གཞིས་ཅིག་ཨིན།  དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲལ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། ཕུགས་ཀྱི་ 
རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཤ་ཞེན་གྱི་སེམས་ཤུགས་སོམ་འབད་ར་བསྐྱེད་དེ་  ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 
 
ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་། 
ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་འདི་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ 
ཕྱག་ལཱ་ག་ར་ གཞུང་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་ གནང་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་པ་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ 
རང་མོས་རྣམ་དག་གི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འདེམས་ངོ་བཙག་འཐུ་འགྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་། 
གཉིས་པ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་ དྭང་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ ཕྱག་ལཱ་ལེགས་ཤམོ་གནང་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 
 
ང་བཅས་ཀྱི་རིག་གཞུང་།  
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ གྱོན་ཆས་ ལམ་སོལ་ ཆོས་ལུགས་ བཟོ་རིག་ བསམ་སོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ འཚོ་སྐྱོང་གི་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཟེར་སླབ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 
སྔོན་གོང་ལས་  རང་བཙན་ཨིན་པའི་  ངོ་རྟགས་ཅིག་སོན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཡང་ རིག་གཞུང་དེ་ཚུ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་
བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 
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དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི། 

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༩༧༥-༢-༣༣༣༨༨༠ 
ཡོངས་འབྲེལ་ www.education.gov.bt 

སྤརི་དབང་ © ༢༠༢༢ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  

དཔེ་དབ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ སོབ་གྲྭའ་དོན་ལུ་ རྩོམི་སྒྲིག་དང་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔེ་ལས་ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་
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བཀའ་དིན་དགའ་ཚརོ། 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམི་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚོད་ཡརི་དྲག་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའ་མི་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སོརི་
གནང་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ན་ཨན། ད་དང་གཅིག་ཁརི་ ཆེོས་ཚོན་དཔེ་དབ་རྩོམི་སྒྲིག་ག་ལཱ་ནང་ ཁྱད་རིག་ག་གོས་སོན་དང་ ཕེན་
འདབས་ཀྱི་གགོས་རིམི་མིཛེད་མི་ གཤེམི་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མིཁས་མིཆེགོ་དང་ ཁྱད་པེརི་ཅིན་གྱི་སབོ་དཔེོན་ཡོངས་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་
བསུ་དང་བཅིས་པེའ་ལགས་སོ་ཡོད། 
 
གྩོས་སྩོན་པ། 
༡    དྲགོས་དྲགོ་ཀྲརི་ པེདྨ་འཕྲིན་ལས། དྲུང་ཆེན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།  
༢    ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
 
སརི་བཏང་བཀདོ་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སྩོར། 
ཀརྨ་ཡ་ཤེས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན་གཙོ་འཛེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚན།   
 
ཞུན་དགཔ། 
༡   དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རངོ་ཁའ་ཆེསོ་ཚོན་མིཁས་མིཆེགོ། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་དབང་འཛེན།  
2   ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ།  རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོརི་ལས་འཛེན།  
༣   དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༤   ཤེས་རིབ་རྒྱལ་མིཚོན། ཆེོས་རྒྱུགས་འག་ོའཛེན་ལས་རིོགས། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༥   པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༦   ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པེ།  རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སརོི་སྡེ་ཚོན།  
༧   བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༨   ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
 
ཞུན་ལྷག་འབད་མ།ི 
དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
 
ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་ག་ིའཐུས་མ།ི 
༡  དྲག་ཤེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རོང་ཁའ་ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་དབང་འཛེན། ཆེོས་ཚོན་ཁྲི་འཛེན།  
༢ དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༣ པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀདོ་ཚོགས།  
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༤ ཤེས་རིབ་རྒྱལ་མིཚོན། ཆེོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛེན་ལས་རིོགས། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༥ བསམི་གཏན་མིཐརི་ཕྱིན། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ།  
༦ བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།   
༧ ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།   
 
རྩོམ་སགི་པའི་མངི་ཐ།ོ 
༡ དྲག་ཤེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རོང་ཁའ་ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
༢ པེདྨ་དོན་གྲུབ། ལགས་སྦྱརི་བ། སམས་རོགས་ཁ་་སྐད་ཡག་དང་ལམི་སོལ་སོབ་སྦྱོང་ཁང་།  
༣ འཕྲིན་ལས་ར་ོརྗེ། སོབ་དཔེོན། རིང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་འགོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༤  ཕུན་ཚོགས། དབུ་འཛེན་ལས་རིོགས། གཟ་ལུང་ཁ་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུག། 
༥ བསོད་ནམིས་དབང་འདུས། སོབ་དཔོེན། རིང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་གངོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༦  ཆེོས་སད་དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔོེན། བྱ་དཀརི་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ། བུམི་ཐང་། 
༧  དཔེལ་འབྱོརི། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ། བསམི་རྩ། 
༨  པེདྨ་ལས་འཕྲིོ། སོབ་དཔེོན། བད་བ་ཐང་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། བསམི་གྲུབ་ལོངས་མིཁརི། 
༩  ཚོ་དབང་རོ་རྗེ། སོབ་དཔེོན། མུ་ཏག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གངོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུག། 
༡༠  ནོརི་བུ། སོབ་དཔེོན། ཨོ་རིོང་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། བསམི་གྲུབ་ལོངས་མིཁརི། 
༡༡  ཚོ་རིང་དཔེལ་འབྱོརི། སོབ་དཔོེན། འགམི་ཕུག་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། རྩ་རིང་། 
1༢  དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན། ཐམ་ཕུག། 
༡༣  རྣམི་རྒྱས། སོབ་དཔོེན། ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
༡༤  བསོད་ནམིས་རོ་རྗེ། སོབ་དཔོེན། དབང་འདུས་ཆེསོ་གླིང་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། བུམི་ཐང་། 
༡༥  ཡ་ཤེས་དབྱངས་མིཚོ། སོབ་དཔོེན། གསརི་སྤང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། གསརི་སྤང་།  
༡༦  བྱམིས་པེ་འཕྲིན་ལས། སོབ་དཔེོན། དགནོ་པེ་སང་མི་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། པེདྨ་དགའ་ཚོལ། 
༡༧  སངས་རྒྱས་མིཁའ་འགོ། སོབ་དཔེོན། དགའ་སང་ལོགས་འབྲིང་རིམ་གངོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕེོ་བྲིང་།  
༡༨  བོ་གསོ། སོབ་དཔེོན། རྒྱལཔེོ་ཞིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ། མིངོ་སྒརི། 
༡༩  ཚོ་དབང་ནོརི་བུ། སོབ་དཔོེན། ཡཱ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། མིངོ་སྒརི། 
༢༠  ཀརྨ་རྒྱལ་མིཚོན། སོབ་དཔེོན། ཤེས་རིབ་གླིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཀྲོང་གསརི། 
༢༡  ཨོ་རྒྱན་འབྲུག་པེ། སོབ་དཔེོན། ཚོ་འཕེལ་འབྲིང་རིམ་འགོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཧཱ། 
༢༢  ཀུན་ལགས་ཚོ་རིང་། སོབ་དཔེོན། ཁང་ཁུ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
༢༣ པེདྨ་དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔེོན། སྒོམི་སྤྲུགས་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། བསམི་རྩ། 
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༢༤ བསོད་ནམིས་ལྷ་མིོ། སོབ་དཔོེན། ལུང་བསན་ཕུག་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐམ་ཕུག། 
༢༥ བད་ཆེན་དབང་མིོ། སོབ་དཔོེན། འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
༢༦ ཆེོས་སད་རྒྱལ་མིཚོན། སོབ་དཔོེན། བསམི་རྩ་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ།  
༢༧  སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤེས། སོབ་དཔེོན། དག་ལགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། གསརི་སྤང་། 
༢༨  ཡ་ཤེས་དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔེོན། སག་མིོ་ཆུ་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། ལྷུན་རྩ། 
༢༩  སྤན་པེ་ཚོ་རིང་། སོབ་དཔོེན། དརི་དཀརི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། དརི་དཀརི་ན།  
༣༠  པེ་སངས་དབང་འདུས། སོབ་དཔོེན། དག་འདུ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
༣༡  ཆེོས་རྒྱལ། སོབ་དཔེོན། ཝམི་རིོང་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༣༢  ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོགས། སོབ་དཔོེན། བཀྲ་ཤེས་གཡང་རྩ་འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་སོབ་གྲྭ།  
༣༣  དབང་ཕྱུག། སོབ་དཔོེན། ཕེགོ་སྦྱས་ཁ་མི་སྡེའི་སོབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕེོ་བྲིང་། 
༣༤  རོ་རྗེ་ལས་འཕྲི།ོ ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སབོ་གྲྭ། བསམི་རྩ།  
༣༥  པེདྨ་སོབས་རྒྱས། སོབ་དཔེོན། མིཁརི་ས་གབ་ཅུ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུག། 
༣༦ སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། སོབ་དཔོེན། ཡཱ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། མིོང་སྒརི། 
༣༧  བསམི་གཏན་མིཐརི་ཕྱིན། ལགས་སྦྱརི་བ། ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
3༨  དངོས་གྲུབ། དབུ་འཛེན་ལས་རིོགས། སྤུ་ན་ཁ་འབྲིང་རིམ་གོང་མིའ་སོབ་གྲྭ།  
༣༩  ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ། རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོང་ལས་འཛེན།  
༤༠  རོ་རྗེ། སོབ་དཔོེན། དབྱངས་ཅིན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གངོ་མིའ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུག། 
4༡  ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༤༢  བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
 
མཛུབ་གནོན་ལྕགས་སྤར་དང་ལས་དྲུང་། 
༡   བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༢  ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༣   ཕུརིཔེ་རྒྱལམིོ། ཚོན་རིག་ལས་རིོགས་པེ། ཁང་ཁུ་འབྲིང་རིམ་བརི་མིའ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
 
ཕྱི་ཤགོ་པར་རྱིས། 
ཀརྨ་འགྱུརི་མེད། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འག་ོདཔོན། སོབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས། ཐིམ་ཕུག། 
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ཆེད་བརྩོད།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་འད་རོང་ཁ་ཨན། རོང་ཁ་འད་འབྲུག་མི་ག་རི་གས་ཤེས་དགོཔེ་དང་ ལག་ལན་
འཐབ་དགོཔེ་ཨན། ད་འབད་ན་འད་གས་ སོབ་གྲྭ་ཁག་ག་ཆེོས་ཚོན་ནང་ལུ་ཡང་ རོང་ཁ་འད་ རྩ་བའ་ཆེོས་ཚོན་ ཁག་ཆེ་ཤེོས་
ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛེན་འབད་ད་སོབ་སོན་འབདཝ་ཨན།  
རོང་ཁའ་ཆོེས་ཚོན་གྱི་ གཞི་རིམ་གོང་མི་དང་ འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་རྩ་གཞུང་ལུ་ ད་རིས་ ཐངས་གསུམི་པེའ་ ལགས་པེའ་
འགྱུརི་བ་ད་ སོམི་འབད་རི་འབད་ད་ཡོད། ད་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་ འབྲིང་རིམ་བརི་མི་དང་ གོང་མིའ་ཆེོས་ཚོན་ལགས་
སྒྱུརི་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏ་ཨནམི་ལས་ འད་གས་ སོབ་རིམ་གོང་མིའ་ ཤེས་ཡོན་གྱི་གཞི་འགྱིམི་བཙུགསཔེ་ཨན།  
རོང་ཁའ་ཆོེས་ཚོན་ལགས་སྒྱུརི་འབད་དགོ་པེའ་ གཞི་ཁུངས་ངོ་མི་འད་རི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མི་ལས་ལྷག་ས་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་
བའ་ རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ནའི་དོན་ལུ་ཨན།  ད་མི་ཚོད་ བར་དོན་ཚུ་ དུས་མིཐུན་བཟོ་ཐབས་དང་ སོབ་
སོན་གྱི་གནས་ཚོད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་ཚོད་དང་ དོ་མིཉམི་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཡང་ཨན།   
ད་འབད་བ་ལུ་བརན་ གཞི་རིམ་གོང་མི་དང་ འབྲིང་རིམ་འོག་མིའ་ རྩོམི་རིག་དང་ སྐད་ཡག་སོབ་དབ་འད་ནང་ སོབ་རིམ་སོ་
སོའ་གནས་ཚོད་དང་བསྟུན་པེའ་ ལྷག་རིག་རྩོམི་རིག་དང་ སྐད་ཡག་དང་ ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བ་ ཡག་བསྐུརི་རྣམི་གཞིག་ག་དོན་ཚོན་
ཚུ་ ཚུད་ད་ཡོད།  ད་ཚུ་ཡང་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་བའ་འབྲིལ་ཡོད་ བརྗེོད་དོན་མིཁོ་ཅིན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞིག་ག་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏ་ཡོད་
ན་ད་གས་ སྐད་ཡག་རིག་རྩལ་གྱི་གཞི་འགྱིམི་ ཚུད་ཚུགསཔེ་མི་ཚོད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ མིནོ་རིག་གོང་འཕེལ་འགྱིོ་ན་ལུ་ཡང་ 
ཕེན་ཐོགས་སོམི་འབྱུང་ཚུགས་པེའ་ཡད་ཆེས་ཡོད།   
ད་དང་འདྲཝ་ཅིག་འབད་ སོབ་སོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྗེོད་དོན་དང་གཅིག་ཁརི་ རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་
འཐོབ་ཚུགསཔེ་བཟོ་ན་འད་ གཙོ་བོ་སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་སོ་སོ་ག་ཉམིས་མོང་ཐོག་ལས་ འཐོབ་དགོཔེ་འབད་བཟོ་ས་ཡོད། ད་ག་
དོན་ལུ་ སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ བྷུ་ལུམི་གྱི་རིག་སོབས་དང་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་ཆེ་བའ་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ སོབ་
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དཔེོན་ལམི་སོན་དཔེ་དབ་ཚུ་ཡང་ སོབ་རིམ་རི་རི་བཞིན་དུ་ལུ་བཟོ་ས་ཡོད།  ད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སབོ་དཔེོན་ཚུ་གས་ སོབ་སྦྱོང་
ལས་དོན་ག་རི་འགྲུབ་ཚུགས་པེའ་ སོབ་སོན་འབད་དགོཔེ་གལ་ཆེ། ད་མི་ཚོད་ སོབ་ཕྲུག་དབང་པེོ་རིབ་ཚུ་ལུ་ རིག་པེ་ཚོད་མིད་རྒྱ་
སད་འབད་ནའི་ལམི་སོན་ཚུ་ཡང་ སོབ་དཔེོན་ཚུ་གས་ ག་ད་དྲག་དྲག་བྱན་དགོཔེ་ཨན།   
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་ཧེོངས་ལས་ཡང་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་གསརི་པེའ་ དགོས་མིཁོ་དང་འབྲིལ་བའ་ མིཐུན་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་
སོརི་ཚུ་ ཅི་དྲག་གང་དྲག་བྱན་ན་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ནའི་འབད་བརྩོན་བསད་ན་ཨན། མིཉམི་རུབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲིས་ད་ཚུ་ལུ་བརན་
ཏ་ ད་ལས་ཕེརི་ ཤེས་རིག་ག་གནས་ཚོད་དང་ སྤུས་ཚོད་ ཧེ་མི་ལས་ལྷག་པེའ་ ཡརི་དྲག་ལགས་ཤེོམི་འབད་བྱུང་ས་ རྒྱལ་
གཞུང་ག་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཚུགས་པེའ་ ཡད་ཆེས་ཡོད།   
རོང་ཁའ་ཆོེས་ཚོན་ལགས་སྒྱུརི་གྱི་ལཱ་ཤུལ་ ད་ཅིག་ཐོན་མི་འད་ལུ་ ཤེས་རིག་སོབ་གྲྭའ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩ་གཞུང་དང་
ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན་གྱི་ འགོ་དཔེོན་གྱིས་གཙོས་པེའ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ག་འགོ་དཔེོན་ཚུ་དང་ སོབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོའ་
སོབ་དཔེོན་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛེན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་ ཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའ་ལགས་སྦྱརི་བ་ཚུ་དང་ རོང་ཁ་གོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔེོན་ གཞིན་གོས་སོན་དང་ མིཉམི་རུབ་འབད་མི་ འབྲིལ་ཡོད་འགོ་དཔེོན་ག་རི་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་
ཁག་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་ཡོད།  ད་དང་འདྲཝ་འབད་ དཔེ་དབ་འད་ནང་ མིཁོ་ཆེ་བའ་དོན་ཚོན་ཚུ་འཐོབ་
པེའ་དཔེ་དབ་ རིང་དབང་ཅིན་གྱི་རྩོམི་པེ་པེོ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ཚུ་ལུ་ཡང་ ངོས་ལན་དང་བཅིས་པེའ་ བཀའ་དྲན་དགའ་ཚོར་
ཡོད། 
 
 
བཀྲས་བད་ལགས།  
 
                                                      འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མིཚོ། 

   ཤེས་རིག་བོན་པེོ། 
        ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
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སྩོན་བརྩོད། 

 
༄༅། །ཨོོྂ་སྭ་སི། རབ་འབྱམས་ངོ་མཚར་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་ཀྩོང་། །རྣམ་དཔྩོད་རིག་པའི་གྲུ་ཆེན་གོམ་གཅིག་གིས། །ཕ་

མཐར་སོན་པའི་བྩོ་གྩོས་ནོར་བུའི་གཏེར། །སྩོལ་མཛད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་འདུད། །རྗེད་དཀའི་དལ་འབྱྩོར་ལུས་

རྗེན་ཐོབ་དུས་འདིར། །མྗེད་ཐབས་མྗེད་པའི་རང་སྐལ་ཤེས་བྱའི་ནོར། །ལེན་ཐབས་སྩོན་མྗེད་སྐད་ཡིག་འབི་རྩོམ་གི། །སྩོབ་དེབ་

བརྗེ་བས་བྱིན་གིས་དགའ་བས་ལོངས། ། 

 
ཞིས་མིཆེོད་པེརི་བརྗེོད་པེ་དང་ དངོས་པེོ་ངས་པེརི་སོན་པེའ་ཚོག་གས་མིདུན་བསུས་ཏ་ ཞུ་ན་འད་ཡང་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོངས་སོབ་གྲྭའ་ 
རོང་ཁའ་ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་ལགས་སྒྱུརི་གྱི་ སོབ་དབ་གསརི་རྩོམི་གྱི་གས་ལས་ སོབ་རིམ་༨ པེའ་སྐད་ཡག་དང་ རྩོམི་རིག་སོབ་དབ་
འད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ག་དོན་
ལུ་ དང་དུས་ཀྱི་དགོས་མིཁོའ་འགྱུརི་བ་དང་མིཐུན་པེའ་ རྩོམི་རིག་དང་སྐད་ཡག་སོབ་དབ་འབད་བཟོ་བཟོཝ་ཨན། རྩོམི་རིག་དང་སྐད་
ཡག་ག་སོབ་དབ་འད་ནང་ ཆེོས་ཚོན་ཁག་གཉས་ལུ་དབྱ་ས་ཡོད། དཔེ་ཚོན་དང་པེའ་ནང་ ལྷག་རིག་རྩོམི་རིག་དང་ དཔེ་ཚོན་གཉས་པེའ་
ནང་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བའ་སྐོརི་ལས་བཙུགས་ཏ་ཡོད། སོབ་རིམ་ད་ཚུ་ནང་ཡོད་པེའ་ སོབ་སྦྱོང་འབད་དགོ་པེའ་དོན་ཚོན་ཚུ་ ག་
རི་བརྗེོད་དོན་ལུ་གཞི་བཞིག་ས་བཟོ་ཡོདཔེ་ཨན། 
 
ད་ཡང་ རྩོམེ་རིག་ཆོས་ཚན་འད་ འབྲེ་རྩོམེ་ སྙན་རྩོམེ་ སྲུང་དང་གཏམེ་རྒྱུད་ གསུམེ་གྱི་ཐིོག་ལས་ དང་རིབས་ཀྱི་རྩོམེ་རིག་ལམེ་ལུགས་
ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐིོབ་ཚུགས་པའ་ དམེགས་གཏད་གཙོ་བོརི་བཟུང་སྟེ་ རིང་ལུགས་སྔརི་སོལ་རྩོམེ་རིག་ལམེ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ཚུགས་
པའ་དམེགས་གཏད་བསད་ད་ཡོད། ལྷག་པརི་དུ་ རྩོམེ་རིག་དང་ཡ་གུའ་སོརི་བའ་ སོབ་དབ་འད་ནང་ སང་དགོཔ་ཡོད་པའ་ རིག་རྩལ་ཚུ་
ག་བརོད་དོན་འད་ ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ག་གཞི་འགྱིམེ་དང་འབྲེལ་བ་དང་ རིང་མེགོ་འདོང་ཚུགས་པའ་མེ་ཚའི་ལཱ་གཡོག་དང་ རིང་ག་ལུས་
ངག་ཡད་གསུམེ་གྱི་ བསམེ་སོད་ཡརི་དག་གཏང་ཐིབས་ལུ་ ཁག་ཆ་བའ་གཞི་དོན་ཚུ་ཚུད་ད་ཡོད། ད་གས་སོབ་རིམ་བརྒྱད་པའ་སོབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུས་ཀྱི་འགྱུརི་བ་དང་འཁྲིལ་ཏ་མེཁོ་བའ་ ཤེས་ཡོན་དང་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་འཐིོབ་ཚུགས་པའ་རི་བ་ཨིན།  
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ད་བཟུམེ་སྦེ་བརོད་དོན་དང་རིག་རྩལ་ད་ཚུ་ སྐད་ཡག་ག་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ན་ལུ་ གཙོ་བོརི་བཏོན་ཏ་ཡོདཔ་ལས་ སབོ་དཔོན་གྱིས་
སྟེོན་མེ་རྐྱངམེ་གཅིག་གས་ ཚད་གཟུང་བའ་སོབ་སོང་མེན་པརི་ བུ་དང་བུམེོ་ རིང་རིརི་སོ་སོ་གས་ ཞིབ་འཚལ་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་པ་
ཚད་མེད་རྒྱ་སད་འབད་ས་ཡོད་པའ་གོ་སྐབས་དང་ ཁྱད་རིག་ཚུ་ཡང་ཚུད་ད་ཡོད། འབྲེ་རྩོམེ་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ འགྲེལ་བཤེད་འབྲེ་རྩོམེ་ ལོ་
རྒྱུས་འབྲེ་རྩོམེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲེ་རྩོམེ་གསུམེ་གྱི་སྐོརི་ལས་དང་  སྙན་རྩོམེ་ལུ་ ཞིབས་ཁྲི་ བོ་ཟེ་ རྩང་མོེ་ བསབ་བྱེ་ དཔྱ་གཏམེ་ གསལ་
བཤེད་ཚུ་དང་ སྲུང་དང་གཏམེ་རྒྱུད་ནང་ དངོས་སྲུང་ འཆརི་སྲུང་ གང་རུང་ག་སྲུང་དང་གཏམེ་རྒྱུད་ཚུ་ཚུད་ད་ཡོད།  
 
སྐད་ཡག་ཆེོས་ཚོན་ནང་ ང་བཅིས་རིའ་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བའ་སོབ་སྦྱོང་ངོ་མི་ སོབ་རིམ་༤ པེ་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ཏ་ཡོདཔེ་ལས་བརན་ རོང་ཁའ་བར་གཞུང་ནང་ལས་ གནས་རིམ་དང་བསྟུན་ཏ་ ལྷབ་དགོཔེ་གལ་ཆེ་བའ་རིགས་དང་ སོབ་ཕྲུག་
སོ་སོའ་ ལོ་ན་ཚོད་དང་བསྟུན་པེའ་ ཤེས་ཚོད་འོས་འབབ་ལུ་གཞི་བཞིག་པེའ་སྐད་ཡག་དང་ ཕྲིད་དང་རྣམི་དབྱ་ ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བ་ཚུ་
བཙུགས་ཏ་ཡོད། ད་མི་ཚོད་ སྐད་ཡག་དང་ཡ་གུའ་སྦྱོརི་བའ་ གནས་ཚོད་དང་བསྟུན་པེའ་ རོང་ཁ་ལག་ལན་འཐབ་ན་ག་ ཡག་བསྐུརི་
རྣམི་གཞིག་ག་ལག་ལན་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཏ་ཡོད། རིག་རྩལ་ད་ཚུ་ སོབ་ཁང་ནང་ལྷབ་ན་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་ཏ་ སོབ་ཕྲུག་རིང་རིང་
སོ་སོ་གས་ དོན་གཉར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སད་འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པེའ་ལྷན་ཐབས་དང་ ཟུརི་དབ་ཚུ་ཡང་
གང་མིང་བཙུགས་ཏ་ཡོད། 
 
ད་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་ སོབ་དབ་གསརིཔ་འད་གས་ འབྲུག་ག་ན་གཞིོན་ཚུ་ལུ་ དང་དུས་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མེཁོ་ཆ་བའ་ ཤེས་
ཚད་ཀྱི་ལོགས་གྲུབ་ཚུ་ ངས་གཏན་འཐིོབ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོད། ད་ེག་དོན་ལུ་ ཨི་ལོ་ཚུ་གས་སོབ་གཉེར་ལུ་ དང་འདོད་དང་ བརྩོན་ཤུགས་ 
ཧེ་མེ་ལས་ལྷག་སེ་ དགོཔ་ཁག་ཆ་བའ་ཁརི་ ད་ལུ་སོབ་དཔོན་གྱིྱི་སྟེོན་ཐིངས་དང་ལོགས་གྲུབ་ གཞུང་ག་མེཐུན་རྐྱན་སོརི་བ་ ཕུན་སུམེ་
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དང་གསརི་ཤྩོག་ལ་སྩོགས་པའ་ ཡིག་ཆ་ག་རི་ལུ་སབ་ཨན། ཡིག་ཆ་འདི་ཚུ་གས་ ང་
བཅས་ལུ་དགྩོ་པའ་ཤས་ཡིྩོན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་བྱནམ་ཨན། ད་འབདཝ་ལས། ང་
བཅས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ད་ཚུ་ ག་ད་སྦེ་ལྷག་ན་ཨན་ན? གྩོ་དྩོན་ག་ད་སྦེ་ལན་ན་ཨན་ན? 
འབྲི་རྩོམ་ག་ད་སྦེ་བིྲི་ན་ཨན་ན? ཤས་ཚུགསཔ་ འབད་ན་ག་དྩོན་ལུ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལུ་ 
སྩོབ་སྩོང་འབད་དགྩོཔ་ཨན། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་འད་ སྐད་ཡིག་ག་ རིག་རལ་ 
ཉིན་ན་ སབ་ན་ ལྷག་ན་ བྲི་ན་ ག་རི་ག་གཞི་རྟན་ཨན། དེ་འབད་ན་དེ་གས་ ལྷག་རིག་
དང་རྩོམ་རིག་ག་ སྩོབ་དབ་ལྩོགས་སུ་ བཟྩོ་དགྩོ་མ་ཡིང་ དེ་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན། 

རྩོམ་རིག་ལུ་ནང་གསས་ དབྱ་བ་ལ་ཤ་ཡིྩོད་རུང་ ཤས་ཚད་ གནས་རིམ་གསུམ་པའ་དྩོན་
ལུ་ འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ རྩོམ་རིག་གསུམ་ལུ་ སྩོབ་སྩོང་
འབད་དགྩོཔ་འབད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅ། ད་ནང་ལས་ འབྲི་རྩོམ་ལུ་ འགལ་བཤད་འབྲི་
རྩོམ་ ལྩོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ འཆརི་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གསུམ་དང་། སྙན་རྩོམ་ལུ་ ཞིབས་ཁྲི་
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དང་བླྩོ་ཟ་ རང་མྩོ་དང་དཔྱེ་གཏམ་ གསལ་བཤད་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡིྩོད་པའ་ཁརི་ སྲུང་
དང་གཏམ་རྒྱུད་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ལས་ བརྩོད་དྩོན་ག་ཅ་ཨན་རུང་། རྩོད་ཐངས་འད་ སྐྱྩོ་ས་ས་
དང་ འདྲེྩོག་ས་ས་ ངལ་རིངས་ཏྩོག་ཏྩོ་དང་ དགྩོད་བྲི་ས་ས་ཚུ་ལུ་ གཙ་བྩོརི་བཏྩོན་ཏ་ 
བཙུགས་ཏ་ཡིྩོད། 

སྩོབ་ཚན་རི་རི་ནང་ལུ་ རྩོམ་རིག་གསུམ་ཆ་རི་ བཀྩོད་ད་ཡིྩོད་རུང་ རྩོམ་རིག་གསུམ་ཆ་
རི་ག་ བརྩོད་དྩོན་གཅག་ལུ་ དམགས་གཏད་འབད་ད་ཡིྩོད། བརྩོད་དྩོན་ད་ཚུ་གས་ རིང་ག་
མ་ཚའི་ལཱ་གཡིྩོག་ནང་ འབྲིལ་མཐུན་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟྩོ་ན་ལུ་ཕན་
ཐབས་ འབདཝ་ཨན། སྩོབ་དབ་འད་དང་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ གནས་རིམ་༣ པའ་ 
ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་ག་ ཤས་ཡིྩོན་གནས་ཚད་ཧྲིལ་པྩོརི་ འཐྩོབ་ཚུགསཔ་ཡིྩོདཔ་
ཨན་ནྩོ།། 

འབི་རློམ། 
འབྲི་རྩོམ་ལུ་སྤྱིར་བཏང་ དངྩོས་འབྱུང་འབྲི་རྩོམ་དང་ འཆརི་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གཉིས་ཡིྩོད། 
དངྩོས་འབྱུང་འབྲི་རྩོམ་ ཟར་མ་འད་ དངྩོས་སུ་འབྱུང་མ་གནད་དྩོན་ཚུ་ ཡིག་ཐྩོག་བཀྩོད་
མ་ག་འབྲི་རྩོམ། དཔར་ན། རྒྱལ་རིབས་བཟུམ་ཅག་དང་ འཆརི་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ ཟར་མ་
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འད་ སམས་ཀྱིས་བཟྩོ་ས་ ཡིག་ཐྩོག་ལུ་བཀྩོད་མ་ག་ འབྲི་རྩོམ་ དཔར་ན། ཨམ་སྲན་
མྩོ་ག་སྲུང་བཟུམ་ཅག་ལུ་ སབ་ཨན།  

འད་གཉིས་ ག་ཅ་ག་ཐྩོག་ལས་བྲི་རུང་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་འད་ ཤས་ཚད་གནས་
རིམ་༣ པའ་སྐབས་ལུ་ དབྱ་བ་གསུམ་འབད་ཚུད་ད་ཡིྩོད། ད་ཡིང་ གྩོང་གསལ་འཆརི་
སྣང་འབྲི་རྩོམ་གུ་ འགལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་དང་ ལྩོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གཉིས་བཀལཝ་ད་ 
གསུམ་འབད་ཡིྩོད། 

འགལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཟར་མ་འད། གནད་དྩོན་ཅག་ག་སྐྩོརི་ལས་བྲིིཝ་ད། འད་ག་ད་སྦེ་
ཡིྩོད་ག? ཡིང་ན། ག་ད་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག? ཁ་གསལ་འབད་བཤད་པ་རྐྱབ་ས་ འབྲི་མ་
འད་ལུ་སབ་ཨན། འབྲི་རྩོམ་འད་ ལྷག་མ་ཚུ་ལུ་ གཟུགས་རྣམ་ཚུ་ མག་ཏྩོ་ག་དངྩོས་སུ་
མཐྩོང་དྩོ་བཟུམ་དང་། སྒྲ་ཡིང་རྣམ་ཅྩོ་ཁརི་ དངྩོས་སུ་ གྩོ་དྩོ་བཟུམ། ད་ལས་ རིག་བྱ་ཚུ་
ཡིང་ ལག་པ་གས་ དངྩོས་སུ་རིག་མ་དང་ཁྱད་པརི་མད་པའ་ སམས་ཀྱི་ཚར་སྣང་ཚུ་ 
འཐྩོབ་ཚུགས་པའ་ ཚག་ཉིམས་དང་ལྡནམ་ཅག་ དགྩོཔ་ཨན། 

ལྩོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ ཟར་མ་འད། གནད་དྩོན་གཅག་ག་སྐྩོརི་ལས་ ལྩོ་རྒྱུས་ཅག་བྲིིཝ་ད། 
འབྱུང་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའ་ གྩོ་རིམ་དང་དུས་རིམ་གཉིས་ཆ་རི་ཡིྩོདཔ་འབད་ བྲི་དགྩོ་པའ་
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ཁརི། ད་ཡིང་ འགལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་བཟུམ་འབད་རི་ གཞིན་ལུ་ མྩོང་ཚར་དངྩོས་བྱན་
གྱི་ ཚག་ཉིམས་དང་ལྡནམ་འབད་ བྲི་དགྩོཔ་ཨན། 

སྙན་རློམ། 
སྙན་རྩོམ་ལུ་ ནང་གསས་ཀྱི་དབྱ་བ་ ལ་ཤ་ཡིྩོད། ཤས་ཚད་གནས་རིམ་༣ པ་འད་ནང་ 
ཞིབས་ཁྲི་དང་བླྩོ་ཟ་ རང་མྩོ་དང་གསལ་བཤད་ཚུ་ལུ་ སང་བ་འབད་དགྩོཔ་འབད་བཀྩོད་
ད་ཡིྩོད། ད་ཚུ་ག་གྱིས་ཁ་ལས་ ཞིབས་ཁྲི་དང་ བླྩོ་ཟ་རང་མྩོ་ཚུ་ ཚགས་བཅད་ཨན་རུང་། 
གསལ་བཤད་འད་ ཚག་ལྷུག་དང་སྤལ་མའ་གཟུགས་ལུ་ བཀྩོད་ད་ཡིྩོད། ད་ཚུ་ལུ་ སྙན་
རྩོམ་ ཟར་སབ་དགྩོ་མ་འད་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་གཞིན་དང་མ་འདྲེཝ་འབད་ དཔ་
དང་དཔ་ཅན་སརི་ཏ་ བཟྩོ་དྩོ་ཡིྩོདཔ་མ་ཚད། ཚག་ཚུ་ ག་མནྩོཝ་མ་བཙུགས་པརི་ ཚག་
ག་ཧནམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ ཚགས་བཅད་འབད་ བཟྩོ་ན་འད་གས སྙན་རྩོམ་ ཟར་སབ་
ཨན། 

ཞིབས་ཁྲི་འད་ལུ་ གཞུང་སྒྲ་ འབྩོད་སྒྲ་ རིག་གསརི་ཟར་ཡིྩོད། ད་ཚུ་ རིང་རིང་སྩོ་སྩོའ་ 
སམས་ཀྱི་མནྩོ་དྩོན་ སྙན་ཚག་ག་ཐྩོག་ལས་ གདངས་འཐན་ཏ་ གཞིན་སམས་བཀུག་
ཚུགས་པའ་སྩོ་ལས་ ཡུལ་གྩོང་མ་ལུ་ མཆྩོད་པ་དང་ སྩོ་སྩོན་གྱི་དྩོན་ལུ་ལག་ལན་འཐབ་
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ཨན། ད་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་ སྐད་ཡིག་དརི་ཁྱབ་དང་ རིང་སྲྩོལ་ཉིམས་སྲུང་ འབད་
ཐབས་དང་། ལྷག་པརི་དུ་ སྩོབ་གྲྭའ་གནས་སྐབས་ནང་། རིང་ལུ་ ངག་རལ་འཐྩོབ་
ཐབས་ལུ་ གལ་ཆ་བའ་ སྩོང་ལཱ་ཅག་ཨན།  

བླྩོ་ཟ་འད། རྩོང་ཁའ་སྙན་ཚག་ག་གཞི་རྟན་ཨན། རིང་ག་སམས་ཀྱི་འཆརི་སྣང་ཚུ་ དང་
ཕུ་ལས་རི་ བླྩོ་ཟ་ག་ཐྩོག་ལས་ སབ་སྲྩོལ་དརི་ཁྱབ་བྱུང་ས་ཡིྩོད། བླྩོ་ཟ་ག་དབྱ་བ་ལུ་ 
བསྩོད་སྨད་ དགག་སྒྲུབ་དང་ དགའ་སྐྱྩོ་ དྲེ་བ་འདྲེ་ལན་དང་ བསབ་བྱ་ གནས་བཤད་
དང་ ལྩོ་རྒྱུས་ཀྱི་བླྩོ་ཟ་འབད་ ཡིྩོད་མ་ཚུ་ག་ཐྩོག་ལས་ རྩོང་ཁའ་མང་ཚག་དང་ མང་ཚག་
ག་གྩོ་དྩོན་ཚུ་ ཤས་ཚུགསཔ་བཟྩོཝ་ཨན། ད་མ་ཚད། རིང་ག་ངག་རལ་ གྩོང་འཕལ་གྱི་
དྩོན་ལུ་ ཨནམ་ལས་ ཧ་མ་ལས་ཡིྩོད་མ་ བླྩོ་ཟ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་ས་ རིང་ལུ་ ནམ་ཁག་
ཆེཝ་ཅག་ བླྩོ་རིག་གས་བཟྩོ་ས་ སབ་ཤསཔ་འབད་ན་ལུ་ སང་བ་འབད་དགྩོཔ་ཨན། 

རང་མྩོ་འད། ངག་རལ་གྩོང་འཕལ་གྱི་ སྩོང་ལཱ་གཞིན་མ་ཅག་ཨན། ད་གས་ མང་ཚག་
དང་གྩོ་དྩོན་གསརི་འཐབ་ཤས་ན། རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྲྩོལ་དང་ ཚགས་བཅད་ཀྱི་ བརྩོད་
པ་བཟྩོ་ན་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐྩོགསཔ་ཨན། འད་ལུ་ཡིང་ བླྩོ་ཟ་དང་ཅྩོག་འཐདཔ་འབད་ དགག་
སྒྲུབ་ རྩོད་འགན་དང་ བསྩོད་སྨད་ དགའ་སྐྱྩོ་ བསབ་བྱ་ལ་སྩོགས་པའ་ རང་མྩོ་ཚུ་
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ཡིྩོདཔ་ལས་ འད་གས་རྩོམ་རིག་གྩོང་འཕལ་ གཏངམ་མ་ཚད་ རང་མྩོའ་མྩོ་བཏབ་ན་ག་ 
རདམྩོ་ཚུ་ཡིང་ ར་སྲྩོལ་ཡིྩོདཔ་ཨན། 

གསལ་བཤད་འད། ད་རིས་ནངས་པརི་ མང་ཤྩོས་རི་ ཚག་ལྷུག་ནང་ཞུཝ་ཨན། ཧ་མ་
འབདན་ རྩོམ་དང་བླྩོ་ཟ་ག་ཐྩོག་ལས་ འབྱྩོན་པ་ལགས་སྩོ་དང་ བཀའ་དྲེན་ལགས་སྩོ་ཞུ་
སྲྩོལ་ཡིང་ཡིྩོདཔ་ཨན། གསལ་བཤད་ནང་ལུ་ དཔྱེ་གཏམ་ ལུང་འདྲེན་ བཙུགས་ཏ་ 
སབ་སྲྩོལ་ཡིྩོདཔ་མ་ཚད། གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚག་ ག་ཧནམ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ བཙུགས་
དགྩོ་ན་འད་གས་ སྙན་ངག་སྤལ་མ་ག་གས་ལུ་ཚུདཔ་ཨན་མས། གསལ་བཤད་ལུ་ རིང་
ག་ངྩོ་སྩོད་དང་ གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ལས་ འགྩོ་བཙུགས་ཏ་ འབྱྩོན་པ་ལགས་སྩོ་
དང་། བཀའ་དྲེན་ལགས་སྩོའ་ གསལ་བཤད་ལ་སྩོགས་པ་ དབྱ་བ་ལ་ཤ་ཡིྩོད། ད་ཚུ་ 
ག་ཅ་རི་ཨན་རུང་། དང་པ། གསལ་བཤད་ཀྱི་ངྩོ་སྩོད། གཉིས་པ། ཞུ་དགྩོ་པའ་གནད་
དྩོན་གྩོ་རིམ། གསུམ་པ། མཇུག་ལུ་འདྩོད་གསྩོལ་ ཡིངན། སྨྩོན་ཚག་གས་བརྒྱན་ཏ་ ཞུ་
དགྩོཔ་ཨན། ད་ཡིང་ ག་སྒྲག་ཡིྩོདཔ་དང་མདཔ་ དྩོན་ཚན་ཐྩོ་བཀྩོད་དང་ ཡིག་ཐྩོག་ཁ་
གསལ་བཀྩོད་ཐྩོག་ལས་ གསལ་བཤད་ཞུ་ན་ག་ སང་བ་ཚུ་འཐྩོབ་དགྩོཔ་ཡིྩོད། 
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སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། 
སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཟར་མ་འད། རྩོམ་རིག་ག་ དབྱ་བ་ཅག་ཨན། སྲུང་ཐུང་ཀུ་ ཟར་མ་
འད། གནད་དྩོན་ཅག་ག་སྐྩོརི་ལས་ སྐབས་དྩོན་ཅག་ག་འབྱུང་རིམ་ཡིྩོདཔ་འབད་ བཤད་
མ་འད་ཨན། སྲུང་ལུ་ ལྷ་སྲུང་ འདྲེ་སྲུང་ དམག་གཏམ་ཚུ་དང་ མ་དང་སམས་ཅན་གྱི་
སྲུང་། སྲན་མྩོ་དང་རིྩོ་ལང་ ལ་སྩོགས་པའ་སྲུང་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་ཡིང་ཡིྩོདཔ་ཨན། 
སྲུང་ད་ཚུ་ག་ཅ་རི་ཨན་རུང་ གནས་ དུས་ སྲུང་གཞི་ བརྩོད་དྩོན་ སྲུང་རདཔ་ རྩོགས་
གཞི་ ཚར་ཤུགས་ ཞི་ཐབས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆྩོས་ཚུ་ཚང་དགྩོཔ་ཨན། 

སྲུང་ག་བརྩོད་དྩོན་འད་གས་ ང་བཅས་རིའ་མ་ཚ་ལུ་ ཁག་ཆ་བའ་ཉིམས་མྩོང་ གང་རུང་
ཅག་སྩོནམ་ཨན་རུང་། བཀྩོད་ཐངས་འད་ ཐབས་རྡུགས་ས་ས་དང་སྐྱྩོ་ས་ས་ དགྩོད་བྲི་ས་
ས་དང་རྔམ་ས་ས་  ངལ་རིངས་ཏྩོག་ཏྩོ་དང་ཧ་ལས་ས་ས་ འདྲེྩོག་ས་ས་དང་གཡིང་ཟ་ས་
ས་ ལ་སྩོགས་པའ་ཁྱད་ཉིམས་དང་ལྡན་པའ་ སྩོ་བ་ཅན་ཅག་འབད་དགྩོཔ་ཨན།། 
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ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག་གི་གནས་ཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. རྩོང་ཁའ་དཔ་དབ་དང་ཡིག་རིགས་ ག་ཅ་རི་ཨན་རུང་ རྩོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ ཚག་

མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགྩོ།  
༢. ཆྩོས་སྐད་ནང་ཡིྩོད་པའ་ ཡིག་ཆ་དང་ དཔ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགྩོ། 
༣. རྩོང་ཁའ་ནང་ཡིྩོད་པའ་ དངྩོས་རྩོམ་དང་ འཆརི་རྩོམ་གྱི་དཔ་དབ་ཚུ་ རིང་སྩོབས་ཀྱིས་ལྷག་

ས་ གྩོ་བ་ལན་ཚུགས་དགྩོ།   
༤. གྩོ་དྩོན་ལན་ནའི་དྩོན་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤས་མ་འདྲེཝ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་

དགྩོ། 
༥. རྩོང་ཁའ་དཔ་དབ་ཚུ་ལྷག་ས་ བསྐྱརི་ཞིབ་ འབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. རྩོམ་རིག་མ་འདྲེཝ་ཚུ་ལྷག་ས་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ཚུ་ ངྩོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༧. ལྷག་ན་ལུ་ གྩོམས་འདྲེས་ཚུད་ད་ མ་ཚའི་ནང་ ལྷག་ན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྩོ་བ་བསྐྱད་

ཚུགས་དགྩོ། 
༨. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ ཆྩོས་དང་ལམ་སྲྩོལ་ལུ་ རིས་མཐྩོང་ག་བསམ་སྤྱིྩོད་ཤས་ཡིྩོན་དང་ ཆྩོས་

སྲད་ཀྱི་བྱ་གཞིག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱེྩོད་ཀྱི་ཤས་རིབ་ འཐྩོབ་ཚུགས་དགྩོ། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན།  

༡. སྩོབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མ་ ལྷག་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ བསྐྱརི་ཞིབ་འབད་ད་ ལག་ལན་ འཐབ་
ཚུགས་དགྩོ། 

༢. ཚགས་བཅད་དང་ ཚག་ལྷུག་ གཉིས་ཀྱི་ ཚག་ག་གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལྷག་ཚུགས་དགྩོ།  
༣. འགལ་བཤད། ལྩོ་རྒྱུས། འཆརི་སྣང་། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་ས་ དབྱ་དཔྱེད་འབད་ཚུགས་

དགྩོ། 
༤. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ས་ ད་ནང་ག་གནད་དྩོན་བཟང་ངན་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ སྤང་བླང་ འབད་ཚུགས་

དགྩོ། 
༥. ཞིབས་ཁྲི། བླྩོ་ཟ། དཔྱེ་གཏམ་/ལུང་འདྲེན། གསལ་བཤད་ ཚུ་ལྷག་ས་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཡིྩོན་ཏན་ 

འཐྩོབ་ ཚུགས་དགྩོ། 
༦. ངག་ཐྩོག་དང་ཡིག་ཐྩོག་ག་ བར་དྩོན་སྩོད་ལན་ནང་ སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐྩོརི་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞི་

ས་དང་  ཕལ་སྐད་ཀྱི་དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༧. ཚག་མཛིད་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ མང་ཚག་ག་གྩོ་དྩོན་ འཚལ་ཚུགས་དགྩོ།  
༨. ས་ཁྲི་དང་ཐག་སྒྲྩོམ་ ཐག་ཁྲིམ་ཤད་ཁྲིམ་པརི་ཁྲིམ་སྩོརི་ཁྲིམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ས་ བར་སྒྱུརི་ འབད་ཚུགས་

དགྩོ། 
༩. བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མ་ མང་ཚག་གུ་ གསརི་འཐབ་ཉུང་ཤྩོས་༢༠༠ བཀལ་ཏ་ སྡིྩོམ་༡༠༠༠ ལྷག་

ས་ཧ་  གྩོ་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༠. ལྷག་ན་ག་ དཔ་དབ་ཉུང་ཤྩོས་༢༠ ལྷག་ས་ གྩོ་དྩོན་ལན་ན། བསྐྱརི་ཞིབ་འབད་ན། བཅུད་དྩོན་

བཏྩོན་ན་ཚུ་ འབད་ ཚུགས་དགྩོ། 
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སློབ་ཚན་༡ པ། བརློད་དོན་ གདམ་ཁ། 

གདམ་ཁ་འད་ ང་བཅས་མ་ག་རི་ལུ་ རིང་བཞིན་བསྩོད་ནམས་ཀྱིས་འཐྩོབ་པའ་ནྩོརི་བུ་
ཅག་ཨན། གདམ་ཁ་ལགས་ཤྩོམ་རྐྱབ་མ་ཤས་པ་ཅན་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་གྱིྩོང་
རྒུད་ སྦེྩོམ་ཕྩོགཔ་ཨན། ད་འབད་ན་དེ་གས་ དང་པ་རི་ ཁྱྩོད་ལུ་ཆ་རིྩོགས་ བརྒྱ་དང་
སྩོང་ག་ནང་ལས་ ཆ་རིྩོགས་ལགས་ཤྩོམ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཤས་དགྩོ། ལྷག་པརི་དུ་མ་
སར་དམངས་གཙའི་ གཞུང་སྐྱྩོང་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ རིང་ག་འགྩོ་འཁྲིད་པ་ མ་སྡིའི་
འགྩོ་འཁྲིད་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྩོ་འཁྲིད་པ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན་ཚུ་ག་ རིང་དབང་ཧྲིལ་
པྩོརི་ མ་སར་རི་རི་བཞིན་གྱི་ ལག་པརི་ཡིྩོད། ད་འབད་ན་ད་གས་ དྩོན་དག་ཆུང་ཀུ་ 
རིང་ལུ་མཁྩོ་ཆས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན་ལས་ འགྩོ་བཙུགས་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲིདཔ་
དང་ མཐརི་ཐུག་གཏན་གྱི་བད་བ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྩོ་འཕང་ གདམ་ཁ་ཚུན་ཚད་ཀྱི་
དབང་ཚད་རིང་ལུ་ཡིྩོདཔ་དང་ འཕྲལ་ཕུགས་ག་དྲེག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ད་ གདམ་ཁ་
མ་འཛིལ་བརི་ རྐྱབ་ཚུགསཔ་འབད་ན་ག་ ཤས་ཡིྩོན་ཚུ་ སྩོན་ནའི་དྩོན་ལུ་ཨན།། 
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བརྗོད་དོན་དང་པ། གདམ་ཁ་འདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་  གཤམ་འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་

ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སོབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སོན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟེ་ བརྗོད་དནོ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ 

རོམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡- གཟའ་སྐར་བཟང་ངན། (ལྷག་དེབ་)  
༢- ཐག་ཆུང་ངན་པ།(ལྷན་ཐབས) 
དེ་མ་ཚད། དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་
ལས་ ལྷག་ནི་ལུ་བརོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. མི་ཚེ་འཚོ་ཐབས། 
མི་ཚེའ་ིནང་ ལཱ་གཡོག་འདི་ གཙོ་བ་ོར་ ཡོན་ཏན་དང་ རགི་རལ་ལུ་བརྟེན་དགོ་པའི་སློར་ལས་ ཤེས་ནི་དང་ 
འབི་ལྷག་གི་རིག་རལ་ འཐོབ་ཐབས་ལུ་ འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ག་ིསྟེབ་སློར་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

༉ སྩོབ་ཕྲུག་ བཀྲ་ཤས་ཟར་མ་འད་ སྩོབ་རིམ་བརྒྱད་པའ་ནང་ ལྷབ་མ་ཅག་ཨན་
མས། ཉིནམ་ཅག་སྩོབ་གྲྭ་ནང་ ཉིན་མ་ག་ལྟྩོ་ལུ་གཏངམ་ད། ཁྱམ་ནང་ལས་ལྟྩོ་བཅངས་
ཏ་ འབག་འྩོང་མ་ ལྟྩོ་ཧྩོད་འད་འབག་སྦེ། ཁྩོ་རི་རྐྱངམ་གཅག་ མ་ཏྩོག་ལྡུམ་རིའ་ཟུརི་
ཁརི་ ཤང་ག་ར་བརི་སྩོང་སྦེ་ ལྟྩོ་ཧྩོད་ཁ་ཕྱེས་ཏ་ ལྟྩོ་བཟའ་ན་འབདཝ་ད།  

ཁྩོ་ག་མནྩོ་བསམ་ལུ་ ང་དུས་ཅ་སྩོབ་རིམ་བརྒྱད་པའ་ནང་ ལྷབ་དྩོ། སྩོབ་རིམ་བཅུ་པ་ཚང་
པ་ལུན་ ལྩོ་༢ བ་ལྷགཔ་སྡིྩོད་མ་དགྩོ་པས། སྩོབ་རིམ་བཅུ་པ་འད་ མཐརི་འཁྱྩོལ་ཞིནམ་
ལས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟྩོ་རིག་༡༣ སྤལ་ཁང་གཉིས་ཡིྩོད་མ་ལས་ བཀྲ་ཤས་
གཡིང་ར་ བཟྩོ་རིག་སྤལ་ཁང་ནང་ ལྷ་རིས་སྡི་ཚན་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དགྩོ་ན་
མས། སྤལ་ཁང་འད་ནང་ ལྷ་རིས་ཀྱི་ིསྐྩོརི་ལས་ ལྩོ་ངྩོ་ལྔ་ག་རིང་ མཐརི་ཕྱེནམ་འབད་
ལྷབ་ས་ ལྷ་འབྲི་མཁས་པ་ དྲེག་ཤྩོས་ཨང་དང་པ་འཐྩོན་ཚུགསཔ་ འབད་ན་ཨན། ཨང་
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དང་པ་འཐྩོན་ཚུགས་པ་ཅན་ ངའི་ཕམ་ཚུ་ཡིང་ ངལ་རིངས་དང་ རིྩོགས་ཀྱི་གདྩོང་ཁརི་
དཔའ་སྐྱད་སྐྱད་འབད་ སྡིྩོད་ཚུགས་ན་མས།  

སྤལ་ཁང་འད་ནང་ལས་ མཐརི་འཁྱྩོལ་ ཚརི་ཞིནམ་ལསན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདའི་ ས་
གནས་མཐའ་དབུས་མད་པརི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ ཆྩོས་ཀྱི་བསན་པ་ དརི་ཏ་ཡིྩོདཔ་
ལས་ སྐུ་ཐང་མ་འདྲེཝ་ཚུ་ མཁྩོ་མངག་འབད་མ་ཡིྩོད། ད་མ་ཚད། ཕྱེའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་
ཕརི་ ལྟ་བཤལ་དང་ གཞུང་དྩོན་ལུ་འགྱིྩོཝ་ད་ ངྩོ་ཤས་འདྲེས་ཤས་ཅན་གྱི་ ཆ་རིྩོགས་ཚུ་
ལུ་ ཁྱྩོསམ་འབག་ན་ག་དྩོན་ལུ་ཡིང་ སྐུ་ཐང་མ་འདྲེཝ་ཚུ་ མཁྩོ་འདྩོད་བཀྩོད་མ་ ལ་ཤ་
འཐྩོནམ་ཨན་མས། 

ད་མ་ཚད། རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདའི་དྩོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་ གྩོངམ་སྐུ་བསྩོད་ཅན་ཚུ་གས་ 
མཐྩོང་གྩོལ་ བཞིངས་ན་ག་ལཱ་ཡིང་ འབད་མ་ཚརི་བརི་ ལ་ཤ་ཡིྩོད་པའ་ ལྩོ་རྒྱུས་གྩོཝ་
མས། ད་ཁརི་ དག་སམས་ཅན་གྱི་ མ་ཚུ་གས་ཡིང་ ལྷ་ཁང་དགྩོན་སྡི་ ཉིམས་བཅྩོས་
དང་ གསརི་བཞིངས་ འབད་ན་ཡིྩོདཔ་ལས་ ཤང་ཚན་གཏང་ན་དང་ གྱིང་གུ་ལྡབས་རིས་
བྲི་ན་ཚུ་ག་ལཱ་ ལ་ཤ་འཐྩོན་ན་ཡིྩོད་མ་ཚུ་  ཁག་འབག་ག་ཐྩོག་ལས་ བྱན་དྩོ་ཡིྩོད་པའ་ 
ལྩོ་རྒྱུས་ཡིང་ ལ་ཤ་འདུག།  
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ད་རིས་ནངས་པ་ ཕྱེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕརི་ཡིང་ ནང་པའ་ཆྩོས་ཀྱི་བསན་པ་ དརི་
ཁྱབ་འགྱིྩོ་དྩོ་ཡིྩོདཔ་ལས་ ལྷ་འབིྲིཔ་མཁསཔ་ཚུ་ གནམ་གྲུ་ནང་ འཕུརི་འགྲུལ་འབད་ད་ 
རྒྱུ་སྩོབས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའ་ ཕྱེ་རྒྱལ་ཚུ་ལས་ཕརི་ཡིང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རི་འགྱིྩོ་ན་ག་གྩོ་
སྐབས་ འཐྩོབ་དྩོ་ཡིྩོདཔ་ལས། ལཱ་གཡིྩོག་མད་པརི་ དལཝ་ ཟར་མ་འད་ སྡིྩོད་ན་ག་
དཔ་རི་ མ་སྲད་ན་མས། 

ད་བཟུམ་མའ་ ལཱ་བྱལ་སྦེྩོམ་ འཐབ་དགྩོ་པའ་བསང་ལས་ འཇིག་རྟན་འད་ནང་ ཕྩོ་ཡི་
གཅག་གས་ གནམ་ ནངས་མ་ཚུགས། དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡིང་། འཇིག་རྟན་མ་འཕྱེ། དམ་
ཆྩོས་མ་ཧ། ཟར་དྩོ་བཟུམ་ རིང་དང་བསྟུན་པའ་ གཉིན་གྩོགས་ཅག་དང་བསྡིྩོམས།   
བརི་ན་བུ་གཞིསི་ཚུ་སྦེྩོམ་ཐལ། ད་ཚུ་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་ཏ་ ཨ་ལྩོ་ཚུ་ ལྩོ་ཕྱེད་དང་ 
དགུན་གྱི་ངལ་གསྩོའ་སྐབས་ལུ་ ལྷ་འབྲི་ལྷབ་སང་ འབད་བཅུག་ན་དང་། གཡིྩོག་ལཱ་
གཞིན་ ཐགས་འཐག་ན་ཚུ་སྩོན་བྱན་ཏ་ མ་ཚ་དགའ་སྐྱད་ཀྱི་ངང་ལུ་ གནས་ཏ་སྡིྩོད་ན། 
ད་ལས་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་༢ ཆ་རིའ་ ཕམ་ཚུ་ལུ་ཡིང་ ཞིབས་ཏྩོག་ལགས་ཤྩོམ་འབད་ 
ཞུ་ན་དང་། དུས་བཟང་ཚུ་ལུ་ ལྷ་ཁང་མགྩོན་ཁང་ཚུ་ནང་ གནས་སྐྩོརི་དང་དཀརི་མ་ཕུལ་
བརི་འགྱིྩོ་ནི། ཟར་ ལྷ་ཁང་གཅག་ནང་སྩོང་ས་ ཕྱེག་དང་དཀརི་མ་ཕུལ་ སྙན་དརི་ཕུལ་
ཏ་ སྨྩོན་ལམ་ བཏབ་ཞིནམ་ལས། ལྩོག་ འྩོངམ་ད་ སྩོ་ཁ་ག་ཆྩོས་དྲེལ་ ཏང་ཟར་
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གསལཝ་ཅག་ ཆྩོས་དྲེལ་གྱི་སྐད་ད་ རྣམ་ཅྩོ་ཁརི་མ་འདྲེཝ་ཅག་འབད་ གྩོ་བའ་སྣང་བ་
ཤརིཝ་ད་ འབད་ཚ་ ཆྩོས་དྲེལ་མན་པརི་ སྩོབ་གྲྭའ་ཐུན་ཚད་༥ པ་འགྩོ་བཙུགས་ན་ག་ 
སྩོན་བར་ཀྲང་ཀྲང་ག་ སྐད་ཨནམ་ཚར་ནུག།  

དེ་བསང་ལསན་ ཁྩོ་ལྟྩོ་བཟའ་ནའི་ རིང་དབང་མད་པརི་ ལྩོག་སྩོབ་ཁང་ནང་ འཛུལ་
དགྩོཔ་ཐྩོན་ནུག། ཟར་ཨན་པས་གྩོ།  
སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡- བཀྲ་ཤས་ཀྱིས་ ཁྩོ་རིའ་མ་ཚ་ འགྩོ་བཙུགས་ན་ག་དྩོན་ལུ། དང་པ་ གཏང་མ་
བྲིས། 

༢- གཉིན་གྩོགས་ བསྡིྩོམས་ཞིནམ་ལས། འབད་ན་ཨན་པའ་ མ་འྩོངས་འཆརི་
གཞི་ཚུ་ གལ་འབབས་ ག་ཅའི་ནང་ལས་ འཐྩོནམ་མས་གྩོ? འཆརི་གཞི་ཚུ་ 
བཏུབ་མ་བཏུབ་ དབྱ་དཔྱེད་འབད་ད་ འཕྲ་སྣྩོན་འབད། 

༣- བཀྲ་ཤས་ཀྱིས་ ལྷ་འབྲི་ སངས་ཞིནམ་ལས། ཁྱད་རིག་ ཚང་འབྲིལ་གྱི་གྩོ་
སྐབས་མཐྩོང་མ་ག་ ས་ལས་དྲེག་ཤྩོས་ ག་འད་འྩོང་ན་མས་ག? དྲེག་ཤྩོས་འད་ 
དང་པ་འབད་བཀྩོད་ཞིནམ་ལས། རིམ་པ་བཞིན་ གྩོ་རིམ་སྒྲགས།  
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༤- ཚག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་ས། བྱ་ཚག་ བྱན། ཕྱེས། བསྡིྩོམས། བྲིས། 
བཞིངས། ཚུ་ག་ མ་འྩོངས་པའ་ ཡིག་སྡིབ་འཚལ་ཏ་བྲིས། 

༥- ངྩོ་ཤས་འདྲེས་ཤས། རྒྱུ་སྩོབས། ལྷབ་སང་། མཁྩོ་མངག། ཚུ་ག་ རྩོད་ཚག་
བཟྩོ། 

༦- འཇིག། འཕྱེ། ཆྩོས།  འདྲེས། མཛིད། སྩོབས། བསྡིྩོམས། སང་། སྒྲགས། 
སངས། ཟར་མ་ཚུ་ག་ སྩོན་འཇུག། རས་འཇུག། མང་གཞི། མགྩོ་ཅན་
འདྩོགས་ཅན། ཡིང་འཇུག། དབྱངས་སྩོགས་ སྩོ་སྩོརི་ཕྱེས། 
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༢. བགོ་བཤའ། 
དངོས་སུ་ལག་ལནེ་འབྱུང་མི་ལུ་ གཙོ་བོར་གཟུང་དགོཔ་དང་དབྟེ་དཔྱད་ཀི་ རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ ཚགི་མཚམས་
བཅད་དེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རལ་ ཡར་སྟེད་དོན་ལུ་དང་ མིང་ཚིག་ཚུ་སྟེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་འཐེབ་ཤསེ་ཐབས་ལུ་ཨིན། 

༉ ཧ་མ་ གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅག་ནང་ དབང་པྩོ་དང་ བཟང་ལ་ ཟར་མ་གཉིས་ 
ཆུང་ཀུའ་ བསང་ལས་རི་ ཆ་རིྩོགས་འབད་སྡིྩོད་ད་ ཡུན་རིངམྩོ་སྩོང་ནུག། ཁྩོང་གཉིས་ 
གཅག་གས་གཅག་ལུ་ གནམ་མད་ས་མད་ བར་གདུང་དང་དག་སྣང་བསྐྱད་དེ བཟའ་ན་
དང་ གྱིྩོན་ན་ཚུ་ ག་ཅ་ཐྩོབ་རུང་ གཅག་གས་གཅག་ལུ་ བགྩོ་བཤའ་རྐྱབ་བཟའ། གྱིྩོན་
སྦེ་ འཆམ་ཏྩོག་ཏྩོ་ སྡིྩོད་དྩོ་ཡིྩོདཔ་ཨན་པས། 

ཨན་རུང་། ཚརི་གཅག་འབདཝ་ད་ ཁྩོང་གཉིས་ གཡུས་ཚན་གཞིན་ཅག་ཁརི་ བཤལ་
འགྱིྩོ་བའ་ལམ་ཁརི། 
བཟང་ལ་གས། དབའ་ལྟྩོ་ཚང་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱིས་ ལམ་ཁ་ལས་ གསར་ཀྲམ་གསུམ་
འཐྩོབ་པ་ཅན་ དགའ་ན་མས་སྨྩོ་?  
དབང་པྩོ། ང་བཅས་གཉིས་ལུ་ གསར་ཀྲམ་གསུམ་འཐྩོབ་པ་ཅན་འད་ དགའ་ན་
མས། ད་འབདཝ་ད། བགྩོ་བཤའ་ ག་ད་སྦེ་རྐྱབ་ན་?  
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བཟང་ལ། འ་་་ བགྩོ་བཤའ་རྐྱབ་ན་འད་ འཇིམ་རི་འཇིམ། 
དབང་པྩོ། འད་ ག་ད་སྦེ་?  
བཟང་ལ། གཅག་ང་ལུ་ གཅག་ཁྱྩོད་ལུ་ གཅག་ང་ལུ་ འབདཝ་ད་ སབས་བད། 
ཟར་སབ་ད།  
དབང་པྩོ། ད་འབདན་ ང་ལུ་གཅག་དང་ ཁྱྩོད་ལུ་གཉིས་འབད་འགྱིྩོ་ན་ཨན་པས། འད་ར་
ལས་རི་མ་བཏུབ། 
ཟར་སབ་ནུག། 
བཟང་ལ། ང་ལུ་ གཉིས་མན་ ཝའ་ ང་བཅས་གཉིས་ཆ་རི་ལུ་ རི་རི་ཨན། དང་པ། ང་
ལུ་གཅག། གཉིས་པ། ཁྱྩོད་ལུ་གཅག། གསུམ་པ། ང་ལུ་གཅག་འབདཝ་ད། བཏུབ་
པས་མན་ན?  
ཟརཝ་ད། དབང་པྩོ་ག་སམས་ཁརི་ མ་འབབ་པརི་ ཕརི་སབ་ཚུརི་སབ་སྦེ་ འཐབ་འཛིང་
འབད་སྡིྩོད་པའ་བརི་ན་ རྒན་ཤྩོས་ཅག་ལྷྩོད་ད། 
རྒན་ཤྩོས་ཀྱིས། ཁྱད་གཉིས་ ག་ཅའི་སྐྩོརི་ལས་ མ་འགགཔ་སྨྩོ་?  
དབང་པྩོ། ང་བཅས་གཉིས་ གསར་ཀྲམ་གསུམ་ བགྩོ་བཤའ་རྐྱབ་ནའི་སྐྩོརི་ལས་ ཨན། 
ཟར་སབ་ནུག།  
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རྒན་ཤྩོས། ད་འབདན། གསར་ཀྲམ་གསུམ་འད་ ནཱ་འབག་ཤྩོག་ ང་གས་བགྩོ་བཤའ་
རྐྱབ་བྱན་ག།  
ཟར་སབ་ད།  
དབང་པྩོ། ད་ལྟྩོ་ནཱ་འད་ ང་བཅས་གཉིས་ལུ་ གསར་ཀྲམ་གསུམ་འད་ ཕརི་བཞིག་ 
གསར་ཀྲམ་ གཅག་ཡིང་མད།  
རྒན་ཤྩོས། ཏ་་་ ག་ཅ་འབད་ འཐབ་སྨྩོ་?  
བཟང་ལ། ག་དམ་ཅག་འབད་ ལམ་ཁ་ལས་ འཐྩོབ་པ་ཅན། བགྩོ་བཤའ་རྐྱབ་ནའི་སྐྩོརི་
ལས་ མ་འགགཔ་ཨན། 
ཟར་སབ་ད། རྒན་ཤྩོས་འད་ཧ་ལས་ཏ། 
རྒས་ཤྩོས། གསར་ཀྲམ་ འཐྩོབ་རི་མ་འཐྩོབ་ལས་ བགྩོ་བཤའ་རྐྱབ་ནའི་སྐྩོརི་ལས་ མ་
འགགས་མ་འད་ དཔ་མ་སྲད་པའ་ ལཱ་ཅག་ཨན་མས། 

ཟར་སབ་སྦེ། འད་ཁ་ལས་ ཡིརི་སྩོ་ནུག། ཁྩོ་ རྒྱབ་ཐལ་ཞིནམ་ལས་ཡིང་ ཁྩོང་རི་
གཉིསན་ དྩོ་རུང་འཐབ་འཛིང་ ཡུན་རིངམྩོ་འབད་རི་ འབད་ཞིནམ་ལས་ མ་ཚ་གཅག་
ནང་ ཁ་སབ་རི་མདཔ་ ཡིརི་སྩོ་ནུག།  
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སློང་ལཱ། 

༡- མ་སྡིའི་བརི་ན་ མཐུན་ལམ་མད་པ་ཅན་ དཀའ་ངལ་ག་ཅ་རི་འྩོང་ན་མས་གྩོ? 
༢- སྲུང་འད་ནང་ ལུ་  གསར་ཀྲམ་ མ་འཐྩོབ་ལས་ བགྩོ་བཤའ་རྐྱབ་ནའི་བླྩོ་སབ་

མ་འད་  འྩོས་འབབ་འདུག་ག?ག་ཅ་འབད? 
༣- ནཱ་བཟུམ་ ལྩོ་རྒྱུས་ གཞིན་ཡིང་ གྩོ་ཡིྩོད་པའ་  ལྩོ་རྒྱུས་ཅག་བྲིས། 
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༣. བསབ་བ། 
མིང་ཚིག་སྟེབ་དང་སྦྲགས་ཤེས་ནི་དང་ བློ་ཟྟེ་འབི་ཐངས་ ལྷག་ཐངས་ཀི་ རིག་རལ་སང་ཐབས་ལུ། 

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།། ལོ་མྟེ་ཕག་གནམ་ལོ་ཚེསཔ་དང་འབྟེལ།། 
གནམ་སིན་མྟེད་སློ་བསངས་ཡངས་པའི་ནང་།། འབྲུག་སད་དེ་འུར་འུར་ལིར་བའ་ིཚེ།། 

ང་ལྷློ་ཡ་ིཁུ་བྱུག་སློན་མློ་གསི།། བསབ་བ་ག་ིབློ་ཟྟེ་བསྒྱུར་ག་ེནོ།། 

ཝའྟེ་གཡུས་ཀི་སྟག་ཤར་གཞློན་པ་ཚུ།། རློགས་སོ་ནམ་ལཱ་བྟེལ་འཐབ་པའ་ིདུས།། 
རང་མདའ་རྟེད་རློ་རྟེད་འབད་མ་སློད།། རང་མདའ་རྟེད་རློ་རྟེད་འབད་སློད་ན།། 

རློགས་བང་མཛོད་འབྱུ་གིས་གང་བའི་ཚེ།། རང་ཕོཝ་འདི་ལློགསཔ་འབད་ལུས་ཉེན་ཡོད།། 

ཝའྟེ་གཡུས་ཀི་སྨན་ཆུང་བུ་མློ་ཚུ།། རློགས་ཐགས་ལཱ་བལ་ལཱ་འབད་བའི་དུས།། 
རང་གཡུས་སྟློད་གཡུས་སྨད་བཤལ་མ་སློད།། རང་གཡུས་སྟློད་གཡུས་སྨད་བཤལ་སློད་ན།། 

རློགས་སེར་ཁྲ་དམར་ཁྲ་གློན་པའི་ཚེ།། རང་རས་རྐྱང་ནང་ན་ལུས་ཉེན་ཡོད།། 

ཝའྟེ་སློབ་ཕྲུག་ན་གཞློན་ཕ་ོམློ་ཚུ།། རློགས་ཕི་ནང་ཡོན་ཏན་སང་པའི་ཚེ།། 
སེམས་དགའ་བའི་ཕློགས་ལུ་ཆགས་མ་སློད།། རང་དགའ་བའི་ཕློགས་ལུ་ཆགས་སློད་ན།།  
རློགས་ཡནོ་ཏན་མཁས་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ།། རང་གཅེས་གཅསེ་འབག་སྟྟེ་ལུས་ཉེན་ཡོད།། 

སློང་ལཱ། 
༡- བསབ་བ་འདི་ རློམ་ཚིག་འབྲུ་དང་ཚིགས་བཅད་ ག་དེམ་ཅིག་འབད་མི་ ཨིན་མས་གོ? 
༢- བསབ་བ་འདི་ཚུ་གིས་ བཅུད་དོན་ ག་ཅི་བཏོནམ་ཨིན་ན?  
༣- བསབ་བ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟྟེ་ ཁློད་ཀིས་ཡང་ ཚིགས་བཅད་གཅིག་ གསར་རློམ་འབད། 
༣- ཚིགས་བཅད་བཞི་པའི་བློ་ཟྟེ་འདི་གིས་ བཅུད་དོན་ ག་ཅི་བཏོནམ་སྨློ? 
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༤. ཕན་པའི་ལཱ། 
ཕན་སེམས་ བསྟེད་དགོཔ་ཤེས་ནི་དང་ མི་ཚེ་དང་འབྟེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ གསརཔ་ཚུ་ཤེས་
ནི་དང་ འབི་རློམ་གི་ཁད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ། 

༉ ང་བཅས་རི་འཛིམ་གླིང་ནང་ མ་ཨནམ་འདྲེན་འདྲེ་འབད་རུང་ ཚ་ཧ་མའ་ལས་ལུ་
བརྟན་ཏ་ ལ་ལུ་བཟའ་མ་ཚརི་ འཐུང་མ་ཚརི་བའ་ མ་ཕྱུགཔྩོ་ལུ་སྐྱས། ལ་ལུ་ཅག་ ད་
ལྟྩོ་བཟའ་ན་ཡིང་ མ་ལང་མ་ མ་སྤྱིང་ཀ་ལུ་སྐྱས་ཏ་ཡིྩོདཔ་ཨན། བཟའ་ན་འཐུང་ན་ད་ 
མ་ལང་པའ་བསང་ལས་ མ་ཚུ་ནང་དྩོག་ས་ ལཱ་བཟང་ངན་ ག་ཅ་བཟུམ་ལུ་ཡིང་ འཚར་
ན་མདཔ་འབད་ འགྱིྩོཝ་ཨན་པས། 

ད་རིས་ནངས་པརི་ ཁྲིྩོམ་ཁ་ལས་ ཅ་ལ་ཨརིཝ་རྐུ་མ་དང་ བཀྲ་མ་ཤསཔ་འབད་མ་ མང་
སུ་འཐྩོན་མ་འད་ བསབ་བྱ་དུས་ཚད་ཁརི་ གྩོ་བ་བར་སྩོད་འབད་མ་ཚུགས་པའ་ སྐྱྩོན་
དང་། ལ་ལུ་ཅག་ གྱིྩོན་ན་ག་གྩོ་མད། བཟའ་ནའི་ལྟྩོ་མད་པརི་ ནང་དྩོག་ས་འབདཝ་ཨན། 
ང་བཅས་རི་ འཛིམ་གླིང་ནང་ སྡིྩོད་པའ་སྐབས་ རྒྱུ་ནྩོརི་ག་ད་ཅག་ཡིྩོད་རུང་ ཤ་བའ་
སྐབས་ འབག་འགྱིྩོ་ན་མད། རྒྱུ་ནྩོརི་ག་རི་ འཛིམ་གླིང་ནང་ བཀྩོ་བཞིག་ས་འགྱིྩོ་དགྩོཔ་
ཨན། 
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ད་འབད་ཞིནམ་ལས། ད་ལྟྩོ་སྡིྩོད་པའ་སྐབས་ འཚ་བ་བསྩོད་སྙྩོམས་ལུ་བཞུགས་མ་ བླམ་
ཆྩོསཔ་ལ་ཤ་ཡིྩོད་མ་ིདང་། རྒྱུ་ནྩོརི་མད་མ་ མ་སྤྱིང་ཀ་ཚུ་ལུ་ བྱན་ཏ་འབད་བ་ཅན། 
གནམ་མད་ས་མད་ལགས་ཤྩོམ་ཨན། ད་གས་མ་ཚད། རིང་ག་ཁྱམ་ཚང་དང་ མཐའ་
འཁྩོརི་ལུ་ཡིྩོད་མ་ མ་ཉིམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ན་ན་ཚ་ན་རི་འབྱུངམ་ད་དང་། ཁྱམ་མ་རྐྱན་ཤྩོརིཝ་
ལ་སྩོགས་པ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་པའ་སྐབས་ བག་ཡིངས་འབད་ མ་སྡིྩོད་པརི་ རིང་ག་
རྒྱུ་ནྩོརི་མ་ལུ་ཤྩོརི་དྩོ་ བཟུམ་མའ། ཚ་གྱིང་འབག་ས་ ཆ་རིྩོགས་འབད་དགྩོཔ་ཨན། 

ད་རིས་ནངས་པའ་ ན་གཞིྩོན་ ལཱ་གཡིྩོག་མ་ཐྩོབ་པརི་ དབུགས་བགམས་སྡིྩོད་མ་ ན་
གཞིྩོན་ཚུ་ལུ་ རིང་སབས་ག་བད་ བལྟ་ས་གཡིྩོག་བཀྩོལ་ན་དང་། སྣང་མད་བསྐྱུརི་ན་ལ་
སྩོགས་པ་ མ་འབད་བརི་ རིང་ག་སྤུན་ཆ་དང་ དབྱ་བ་མད་པའ་ བསབ་སྩོན་དང་། དག་
སྣང་བསྐྱད་ད་ མཉིམ་རུབ་ག་ད་དྲེག་དྲེག་ འབད་དགྩོཔ་ཨན། ད་གས་མ་ཚད། ནམ་ཅག་
ག་ཚ་རིང་ཡིང་ ཨན་ཅ་མན་ཅ་ རྒན་རྒས་འགྱིྩོ་སའ་ ལམ་འད་ཁ་ལས་རི་ བཙརི་དགྩོ་
མནྩོ་བའ་མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ མ་རྒན་རྒས་ཚུ་ལུ་ རིང་ག་ཕམ་དང་ ཨ་རྒས་ཨང་རྒས་
ཀྱི་མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ གུས་ཞིབས་ཀྱི་སྩོ་ལས་ ཟ་འཐུང་དང་ ཁྩོང་ལུ་ཕན་པའ་ཞིབས་
ཏྩོག་ག་ ལཱ་འབད་དགྩོཔ་ཨན། 



སློབ་དེབ་༨ པ།           ༢༠༢༢ 

31 

 

སྩོབ་གྲྭ་ནང་ བཙུགས་མ་ཚུགས་མ་ ཨ་ལྩོ་ཚུ་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྒྲག་གྩོ་དང་ འབྲི་དབ་ 
ཟད་འགྩོ་ཚུ་བྱན་ཏ། སྩོབ་གྲྭ་ནང་ ཆྩོས་ཡིྩོན་ཏན་ ལྷབ་བཅུག་ན་ རྒྱུ་ནྩོརི་ དྩོན་དག་མད་
པའ་ ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་ ཤྩོ་ ཏ་ས་ རྩོག་མ་ཚུ་ལུ་ ཟད་འགྩོ་མ་གཏང་པརི་ མ་སར་ཉིམ་
ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཕན་པའ་ལཱ་ཚུ་འབད་ག། ད་འབད་བ་ཅན། རྒྱལ་ཡིྩོངས་ དགའ་སྐྱད་དཔལ་
འཛིམས་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲིས་འད་ངྩོ་མ་འབད་རི་ འབྱུང་ན་ཨན་པས། ཟར་ཞུ་ན་ཨན།།  
སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡- འབྲི་རྩོམ་འད་ དབྱ་བ་ག་ཅའི་ནང་ ཚུད་ན་ཨན་མས་གྩོ? ག་ཅ་འབད? 
༢- འབྲི་རྩོམ་སྐབས་ ཚག་མཚམས་དང་ དྩོན་མཚམས་ ཟར་མ་འད་ག་ཅ་ལུ་གྩོཝ་

སྨྩོ? 
༣- འབྲི་རྩོམ་འད་ལུ་ གཞི་བཞིག་འད་ཁྱྩོད་ཀྱིས་ཡིང་ འབྲི་རྩོམ་ཅག་བྲིས། 
༤- ད་རིས་ནངས་པརི་ མིསྡིའི་ནང་སབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅ་བཟུམ་རི་འབྱུང་ན་ཡིྩོད་

ག་དང་། ད་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱྩོརི་ ག་ཅ་རི་འབད་དགྩོཔ་འདུག་གྩོ?  
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༥. སབས་འགློ། 
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ བསྟེད་ཚུགས་ནི་དང་ ཆོས་དང་འབྟེལ་བའི་ 
མིང་ཚིག་ གསརཔ་ཚུ་ སྟེབ་སློར་དང་བཅས་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

༉ དང་པ།  སྐྱབས་འགྩོ་ཟར་མ་འད། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ འཇིགས་པ་ ག་ཅ་ལས་
ཨན་རུང་། ཐརི་ནའི་དྩོན་ལུ་ གཞིན་ལུ་སྐྱབས་འཚལ་མ་འད་ཨན། གནས་བདག་ གཞི་
བདག་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་འཚལ་མ་འད་ཡིང་ སྐྱབས་འགྩོ་ཨན། ཨན་རུང་། ད་ཚུ་ ཡིང་དག་
པའ་ སྐྱབས་གནས་མན། ག་ཅ་འབད་ཟར་བ་ཅན། སྐྱབས་གནས་ཟར་མ་འད་ རིང་
འཇིགས་པ་ ག་རི་ལས་ཐརི་ཏ་ སྡུག་བསལ་ག་ན་ཡིང་མྩོང་ན་མདཔ་ཅག་ དགྩོཔ་ཨནམ་
ལས། གནས་བདག་ གཞི་བདག་ཚུ་ ད་ལྟྩོ་ཁྩོང་རི་རིང་ འཇིགས་པ་ལས་མ་ཐརི་བརི་ 
སྡུག་བསལ་ནང་ ཡིྩོད་ན་ད་གས་ཨན།  

ཡིང་དག་པའ་ སྐྱབས་གནས་འད་ི སྡུག་བསལ་ག་རི་ལས་ བསྐྱབ་ཚུགས་མ་ སངས་
རྒྱས་རྐྱངམ་གཅག་མ་གཏྩོགས་མད། སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ན་ག་ལམ་ དམ་པའ་ཆྩོས་ལས་
གཞིན་མད། ཆྩོས་བསྒྲུབ་ན་ག་ཆ་རིྩོགས་ དག་འདུན་ལས་ གཞིན་མད་ན་དེ་གས་ ད་
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གསུམ་ ཡིང་དག་པའ་ སྐྱབས་གནས་ཨན། ད་འབད་ན་ད་གས་ ད་གསུམ་ལུ་ ཡིང་
དག་པའ་སྐྱབས་གནས་ དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། ཟར་ ཞུཝ་ཨན། 

ད་ཡིང་ སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་ངྩོ་མ་འད་ སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཀྱི་སྐུ་དང་ ལྩོངས་སྤྱིྩོད་
རྩོགས་པའ་སྐུ་ སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའ་སྐུ་ཚུ་ཨན། ད་ག་རྟན་ ང་བཅས་རི་ག་ལྷ་ཁང་དང་ 
མཆྩོད་བཤམ་ནང་ཡིྩོད་མ་ སྐུ་འདྲེ་དང་ལྡབས་རིས་ གཟུགས་བརན་ཚུ་ རས་མཐུན་པའ་ 
སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཨན།  

ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ངྩོ་མ་འད་ སངས་རྒྱས་དང་ བྱང་ཆུབ་སམས་དཔའ་ཚུ་ག་ ཐུགས་རྒྱུད་
ལུ་ཡིྩོད་པའ་ དམ་པའ་ཆྩོས་ཚུ་ཨན། ད་ག་རྟན་ ཆྩོས་ཀྱི་པྩོ་ས་དང་ ཡིང་དག་པའ་ལམ་
སྩོན་མ་ དཔ་ཆ་དང་ ཡི་གུ་ག་རིགས་ཚུ་ རས་མཐུན་པའ་ ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཨན།  

དག་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ངྩོ་མ་འད་ བྱང་ཆུབ་སམས་དཔའ་ཚུ་དང་ འཕགས་པའ་གང་
ཟག་ཚུ་ཨན། ད་མ་ཚད། ང་བཅས་རིའ་ བླམ་དག་བའ་བཤས་གཉིན་ གྲྭ་ཚང་འཕགས་
པའ་དག་འདུན་ ང་བཅས་རི་ལུ་ ཡིང་དག་པའ་ཆྩོས་སྩོན་མ་ སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་ རས་མཐུན་
པའ་ དག་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཨན།  
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གཉིས་པ། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་སུ་ འགྩོ་ཚུལ་འད་ིཡིང་ སམས་ཀྱིས་ དུས་
ད་རིས་ལས་འགྩོ་བཟུང་ས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྩོ་འཕང་ མ་འཐྩོབ་ཚུན་ཚད་ སངས་རྒྱས་ལུ་ 
འཁྩོརི་བ་ལས་འགྩོལ་ན་ག་ ལམ་སྩོན་མ་དང་། ཆྩོས་ལུ་ལམ། དག་འདུན་ལུ་ ལམ་
བདའ་ས་ མཉིམ་གཅག་འགྱིྩོ་མ་ ཆ་རིྩོགས་འབད་ བླྩོ་གཏད་དང་ དད་པ་མྩོས་གུས་ 
སམས་ཀྱི་གདང་ལས་བསྐྱད་ད། ཁ་ལས། བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆ།། སངས་རྒྱས་ལ་
སྐྱབས་སུ་མཆ།། ཆྩོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆ།། དག་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆ།། སྐྱབས་
གནས་དམ་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆའིྩོ།། ཟར་ ག་ད་མང་མང་ བགྱིང་
དགྩོཔ་དང་ གཟུགས་ཀྱིས་ དཀྩོན་མཆྩོག་ག་རྟན་ད་ཚུ་ལུ་ ཕྱེག་ཕུལ་ན་ སྐྩོརི་རི་རྐྱབ་ན་ 
ཕྱེག་དབང་ཞུ་ས་ སྐྱབས་སུ་འགྩོ་དགྩོཔ་ཨན། 

གསུམ་པ།  བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆ། ཟར་བླ་མ་ལུ་ ད་སྦེ་ སྐྱབས་སུ་འགྩོ་དགྩོ་མ་ག་ 
དྩོན་དག་འད་ཡིང་ མཐརི་ཐུག་ལུ་རིང་དང་ སམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྩོ་
འཕང་ འཐྩོབ་ནའི་དྩོན་ལུ་ འཁྩོརི་བའ་སྡུག་བསལ་ལས་ འགྩོལ་ཚུགས་པའ་སྐྱབས་ 
ཞུ་ནའི་དྩོན་ལུ་དང་ གནས་སྐབས་ ང་བཅས་རིའ་ སམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་
ཚུ་ག་ འཇིགས་པ་ལས་ བསྐྱབ་ནའི་དྩོན་ལུ་ སྐྱབས་སུ་འགྩོ་དགྩོཔ་ཨན། ད་ཡིང་ ང་
བཅས་རི་ལུ་ ཐརི་པའ་ལམ་སྩོན་མ་ངྩོ་མ་ རིང་ག་ར་བའ་བླམ་འད་ི ཨནམ་ལས། བླ་
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མའ་སྐུ་དག་འདུན། གསུང་དམ་ཆྩོས། ཐུགས་སངས་རྒྱས་ལུ་ ཡིད་ཆས་བསྐྱད་ད་ 
སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བ་ཅན་ སྐྱབས་གནས་ དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ ར་བའ་བླམ་གཅག་ལུ་ 
ཚང་ས་ཡིྩོདཔ་མ་ཚད་ བྱན་རླབས་ མགྱིྩོགས་པརི་འཇུག་ཚུགས་པའ་ དགྩོས་པ་སྦེྩོམ་
ཡིྩོདཔ་ལས་ དང་པ་ བླ་མ་ལུ་སྐྱབས་སུ་མཆ་ཟར་ ཞུ་དགྩོཔ་ཡིང་ ད་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན། 

བཞི་པ།  སྐྱབས་འགྩོའ་བསབ་བྱ་སྤང་བླང་ འབད་དགྩོཔ་ཚུ་ཡིང་ དགག་པའ་བསབ་
བྱ་དང་ བསྒྲུབ་པའ་བསབ་བྱ་ ཟར་ གཉིས་ཡིྩོདཔ་ལས། དགག་པའ་བསབ་བྱ་ཟར་མ་
འད་ སངས་རྒྱས་ལུ་ སྐྱབས་འཚལ་ཚརི་ཞིནམ་ལས། ལྷ་གཞིན་ལུ་ སམས་ཀྱི་གདང་
ལས་ ཡིད་ཆས་ཏ་ སྐྱབས་འཚལ་མ་བཏུབ། ཆྩོས་ལུ་ སྐྱབས་འཚལ་ཚརི་ཞིནམ་ལས། 
སམས་ཅན་ལུ་ གནྩོདཔ་བཀལ་མ་བཏུབ། དག་འདུན་ལུ་ སྐྱབས་འཚལ་ཚརི་ཞིནམ་ལས་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་ལུ་ ལྩོག་ལྟ་སྐྱད་མ་ཚུ་དང་མཉིམ་གཅག་ ཆ་རིྩོགས་ བསྡིྩོམ་མ་
བཏུབ་ཨན། 

བསྒྲུབ་པའ་བསབ་བྱ་ཟར་མ་འད། སངས་རྒྱས་ལུ་ སྐྱབས་འཚལ་ཚརི་ཞིནམ་ལས་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྟན་ ཐ་ན་སཱཙྪ་ཆག་པའ་ དྲེ་དུམ་ཡིན་ཆད་ལུ་ སངས་རྒྱས་དངྩོས་ཨན་
ཟར་མནྩོ། ཆྩོས་ལུ་ སྐྱབས་འཚལ་ཚརི་ཞིནམ་ལས་ གསུང་རིབ་ཀྱི་རྟན་ ཐ་ན་ཡིག་འབྲུ་
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གཅག་ཡིན་ཆད་ལུ་ ཆྩོས་དངྩོས་ཨན་ཟར་མནྩོ། དག་འདུན་ལུ་ སྐྱབས་འཚལ་ཚརི་ཞིནམ་
ལས་ ཐ་ན་གྩོ་ལ་དམརིཔྩོ་དང་སརཔྩོ་ག་དྲེ་དུམ་ཡིན་ཆད་ལུ་ དག་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་
དངྩོས་ཨན་མནྩོ་བའ་ མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ གུས་ཞིབས་ཀྱི་སྩོ་ལས་ དད་པ་མྩོས་གུས་
བསྐྱད་ད་ ཕྱེག་དང་མཆྩོད་པ་ ཕུལ་དགྩོཔ་ཨན། 

ལྔ་པ།  དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བའ་ ཕན་ཡིྩོན་ཡིང་། ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའ་གྱིས་ཁརི་ཚུད་ན་དང་གཅག། སྡིྩོམ་པ་འཐྩོབ་ན་ག་རྟན་ལུ་ འགྱུརི་ན་དང་
གཉིས། ཧ་མ་འབད་བའ་སྡིག་པ་ཟད་ན་དང་གསུམ། འཇིགས་པ་དང་ བརི་ཆད་ཀྱིས་ 
གླིགས་མ་འཁལ་ན་དང་བཞི། བསམ་པའ་དྩོན་ག་རི་ འགྲུབ་ན་དང་ལྔ་། རྒྱུ་བསྩོད་
ནམས་ཀྱི་དག་བ་དང་ལྡན་ན་དང་དྲུག། འབྲིས་བུ་ངན་སྩོང་ག་གནས་ལུ་ མ་སྐྱ་ན་དང་
བདུན། མགྱིྩོགས་པ་རི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་ཚུགས་ན་དང་ བརྒྱད་ཨན་ནྩོ།།  
སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡- སྐྱབས་འགྩོ་ཟར་བའ་ངྩོ་སྩོད་བྲིས། 
༢- སྐྱབས་སུ་འགྩོ་བའ་ ཡུལ་ག་དང་ག་སྨྩོ? 
༣- ག་ཅ་འབད་ དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་འཚལ་དགྩོཔ་སྨྩོ? 
༤- སྐྱབས་འཚལ་ཚརི་ཞིནམ་ལས་ སྤང་བླང་འབད་དགྩོཔ་ག་ཅ་རི་འདུག་གྩོ? 
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༥- དཀྩོན་མཆྩོག་ལུ་ སྐྱབས་འཚལ་མ་ཚུ་ ཞི་བདའི་ཐྩོག་ལུ་སྡིྩོད་ཚུགས་མ་འད་ ག་
ཅ་འབད་ཨན་ན? 
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ལྷན་ཐབས། 

༉ ཉིནམ་ཅག་ སྨྩོན་ལམ་རིགས་བཟང་གས་ གཉིན་གྱི་དགའ་སྩོན་ལུ་བཏབ་ཡིྩོད་
མ་ མྩོ་རིའ་རྨགཔ་ག་ པརི་ལུ་བལྟཝ་ད། ཧ་མ་མཐྩོ་རིམ་སྩོབ་གྲྭ་ནང་ འགྩོ་དང་པ་
འཕྱེད་པའ་བསང་ག་ སྣང་བ་ཤརི་ནུག། ཨན་རུང་། མྩོ་ག་སམས་ཁརི་ ཡུན་རིངམྩོ་
འགྱིྩོ་བའ་ཤུལ་ལུ་ ག་རི་ གྱུརི་འགྱིྩོ་མའི་ རིང་བཞིན་ཅག་ཨནམ་ལས། བཀྲ་ཤས་རིག་
ལྡན་གྱིས་ཡིང་ མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་འྩོང་། ཟར་ མནྩོ་ནུག། 

ད་ལས་ མྩོ་གས་མྩོ་རི་ག་རྨགཔ་འད་ ག་ཅ་འབད་གྱུརི་འགྱིྩོཝ་ཨན་ན? ཟར་ ཨ་རྟག་
རི་མནྩོ་བསམ་གཏངམ་མ་ཚད། བཀྲ་ཤས་རིག་ལྡན་ཡིང་ ཧ་མ་ མྩོ་གས་ཨ་ལྩོ་མངལ་
ཤྩོརི་མ་ད་ འཛིལ་སྩོ་ནུག། ཟར་བའ་ མནྩོ་བསམ་ཅག་ གཏང་དྩོ་ཡིྩོདཔ་འྩོང་། ཟར་
མནྩོ་ནུག། སྨྩོན་ལམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ལཱ་འབད་མ་ཅག་ཨནམ་ལས་ མྩོ་ཨ་རྟག་རི་ ཡིག་
ཚང་ནང་ལས་ ལྩོག་མྩོ་རིའ་ཁྱམ་ནང་ལྷྩོདཔ་ད། སམས་སྩོང་མ་འད་ ཁྱམ་ད་ནང་མ་མད་
པའ་ ཁྱམ་སྩོངམ་འབད་ན་འད་གས་མན་པརི་ མྩོ་རིའ་བྱམས་བར་ཅན་གྱི་ གཉིན་
གྩོགས་མད་པརི་ ཨན། ཟར་མནྩོ་སྡིྩོད་ནུག། མྩོ་ག་མནྩོ་བསམ་ལུ་ ཁྩོ་ཡིག་ཚང་ནང་
ལས་རི་ ལྩོག་མ་ལྷྩོདཔ་ཨན་ན? ཡིང་ཅན། ཆང་ཁང་ནང་འཛུལ་སྩོཔ་ཨན་ན? ག་ཅ་
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རི་ཨན་རུང་། ང་གས་ད་སྦེ་ སམས་ཁརི་མནྩོ་མ་འད་ཡིང་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཆ་
རི་ག་དྩོན་ལུ་ གནམ་མད་ས་མད་ ལགས་ཤྩོམ་ཅག་ཨན་པས། ཟར་ མནྩོ་བསམ་བཏང་
ས་སྡིྩོད་ནུག།  

ད་ལས་ ཉིནམ་ཅག་ མྩོ་སྨན་ཁང་ནང་ལས་ ཁྩོ་དང་གཅག་ཁརི་ ལྩོག་ཁྱམ་ནང་འྩོངམ་
ད། ཧ་མ་ མྩོ་རི་ལུ་རྐྱན་འབྱུང་མ་འད་ མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ མག་ཏྩོ་ལས་ མག་ཆུ་
བུདཝ་ད། ཁྩོ་ ཙགཔ་ཟ་ས་ མྩོ་ག་རྣ་བརི་མ་ཧན་པའ་ གཏམ་ངན་ལ་ཤ་སབ་ལས། 
ཁྩོང་གཉིས་ཀྱི་ མ་ཚའི་ནང་འཐབ་ན་འགྩོ་དང་པ་ཨན་མས། ཁྩོ་གས་ མྩོ་ལུ་ བླྩོ་ག་ཅ་རི་
སབ་རུང་ མྩོ་ག་མག་ཏྩོ་ལས་ མག་ཆུ་ད་ཆད་རི་མ་ཆད་པརི་ མ་ངན་གྱི་འྩོག་ལུ་སྡིྩོདཔ་
ཅག་ན། དྲུང་འཚ་གས་ཡིང་ བཀྲ་ཤས་རིག་ལྡན་ལུ་ མྩོ་ལུ་རྐྱན་ངན་འབྱུང་མ་འད་ ཧ་
མ་སྨན་བཟའ་ན་ད་གས་ ཨན་པས། ཟར་སབ་ལས། བཀྲ་ཤས་རིག་ལྡན་གྱི་སམས་
ཁརི་ ཁྩོག་པའ་ནང་ལུ་ རང་ཟུག་དྩོ་བཟུམ་ཕྩོག་ས་ མྩོ་གས་ལཱ་ད་བཟུམ་ ག་ད་སྦེ་འབད་
ཚུགསཔ་ཨན་ན? ཐད་རི་བ་རི་ ཨ་ལྩོ་བཏྩོན་གཏང་ན་ག་ བཤལ་སྨན་ལག་ལན་འཐབ་
འཐབ་འྩོང་ན་མས། ཟར་ མནྩོ་རུང་ གཏམ་ཚག་གཅག་ཡིང་ ཁ་ལས་མ་འཐྩོན་པས། 
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ད་ཚ་ཕྱེ་རུ་ ཁྩོ་ཆང་གས་ གནམ་མད་ས་མད་བཟསི་ཏ་ེ ཕྱེ་རུ་ཁྱམ་ནང་ འཕྱེ་སུ་འབད་
འྩོངས་ཏེ་ མྩོ་གས་སྩོ་ཕྱེེཝ་ད། བཀྲ་ཤས་རིག་ལྡན་གྱིས། ཁྱྩོད་ཀྱིས་ བཤལ་སྨན་བཟའ་
ས་ ཨ་ལྩོ་བཏྩོན་བཏང་ནུག་སྨྩོ? ཟར་སབ་ད། སྨྩོན་ལམ་ཡུདཔ་ཐངས་ཅག་ ག་ན་ཡིང་
སབ་མ་ཤས་པས། ཡུདཔ་ཅག་ཁ་ལས་ ང་གས་ ད་བཟུམ་འབད་ནུག། ཟར་ ཁྱྩོད་ཀྱིས་
ག་ད་སྦེ་ མནྩོ་བསམ་གཏང་ཚུགསཔ་སྨྩོ་? ང་ ཚ་རིམས་ཀྱི་སྨན་བཟའ་བཟའཝ་ཨན།  
ཚ་རིམས་སྨན་གྱིས་གནྩོད་ན་ཨནམ་ ང་གས་ ར་ལས་རི་མ་ཤས། ཟར་སབ་ལས་ བཀྲ་
ཤས་ཀྱི་མནྩོ་བསམ་ལུ་ མྩོ་གས་སབ་མ་ད་ལུ་ བདན་རྫུན་ མ་རི་སུ་ཅག་འབད་ དའྩོང་ 
ཐལ་མན་ཐལ་ཚརིཝ་ད། འདྲེན་འདྲེ་འབད་ད་ ག་ཅ་འབད་ན་ཟར་ མནྩོ་སྦེ་སྡིྩོད་ནུག། 

ད་ལས་ཡིརི་ བླྩོ་སབ་ན་ཅག་ལས་འགྩོ་བཟུང་ས་ སྨྩོན་ལམ་གྱིས་ ཡིརི་ཅག་སབན་ ཁྩོ་
གས་མརི་ཅག་སབ། སྨྩོན་ལམ་འད་ འབད་གཞིག་ལགས་ཤྩོམ་ཅག་ཨན་རུང་ སྐྱྩོན་
འབད་མཐྩོང་། མྩོ་གས་ བར་བའ་གཏམ་ཅག་སབ་རུང་ མགྩོ་སྐྩོརི་བཟུམ་ཅག་མཐྩོང་ས་ 
ཧང་ཙག་ཁག་ཁག་ཅག་ལུ་ གྱུརི་སྡིྩོདཔ་ད་རི། ལྩོག་ མྩོ་གཟུགས་མ་བདེཝ་ཆགས་ཏ་ 
སྨན་ཁང་ནང་ལྷྩོད་ད་ ནད་དཔྱེད་འབདཝ་ད། 
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དྲུང་འཚ་གས། ཁྱྩོད་ཀྱིས་ཨ་ལྩོ་སྐྱ་བ་ཅན་ ཁྱྩོད་ཀྱི་ཚ་སྲྩོག་ལུ་ བརི་ཆད་འབྱུང་ན་མས། 
ཁྱྩོད་ཀྱི་སྲྩོག་སྐྱབས་ལུ་ གཤག་བཅྩོས་འབད་ད་ ཨ་ལྩོ་འད་བཏྩོན་པ་ཅན་ ཨ་ལྩོ་སྲྩོག་
སྐྱབས་འབད་ན་ལུ་དཔྱེ་གཅག་དང་། ཨའ་ཁྱྩོད་སྲྩོག་སྐྱབས་འབད་ན་ལུ་ དཔྱེ་གསུམ་ཡིྩོད་ 
ཟར་སབ་ད། མྩོ་ག་མནྩོ་བསམ་ལུ་ བཀྲ་ཤས་རིག་ལྡན་འད་ི ཨ་ལྩོ་ལུ་ གནམ་མད་ས་
མད་ དགའ་མ་ཅག་ཨན། ད་ལྟྩོ་ཚུན་ཚད་ཡིང་ ཁྩོ་ག་སམས་ཀྱི་གནས་སངས་འད་ ཧ་མ་
ག་གནས་སངས་ནང་ ར་ལས་འབག་འྩོང་མ་ཚུགས་པརི་ ཡིྩོད་མ་ལུ་བལྟ་བ་ཅན། ང་རི་
ཤ་སྩོ་རུང་ ཁྱད་མད་ཟར་མནྩོ། གཤག་བཅྩོས་ མ་འབད་བརི་ ཨ་ལྩོ་སྐྱ་ན་གུ་ བླྩོ་ཐག་
བཅད་ད་ནུག། 

ད་ལས་ ཟླཝ་དགུ་ཚང་ས་ མྩོ་གས་ཨ་ལྩོ་ བུམྩོ་གཅག་སྐྱེཝ་ཅག་རི་ མྩོ་རིའ་ཨ་ལྩོ་ག་
དཔྱེལཝ་ཡིང་བལྟ་ལྩོང་མད་པརི་ གནམ་བྱཱརི་གྱི་དུས་ལུ་ འཇིའ་ཚན་ག་ན་བ་ལགསཔ་
འད་ ཡུདཔ་ཅག་ལུ་ཡིལ་དྩོ་བཟུམ་ཅག་ལུ་ ལྩོག་སྩོ་ནུག། ད་བསང་ལས་ ཁྩོ་ གནམ་
ཉིན་མ་ཨན་ན? ནུབ་མྩོ་ཨན་ན? མ་ཤས་པརི་ གནམ་མད་ས་མད་ བླྩོ་ཕམ་སྦེྩོམ་བྱུང་
ནུག། གཞིན་དལ་གཞི་ མྩོ་དང་ང་ཤ་རུང་ གཅག་ཁརི་ཤ་དགྩོཔ་ཅག་ཨན་རུང་། བརི་ན་
རྐྱན་ཅག་གས་ ང་ག་སམས་ལུ་ཐྩོ་རྐྱབ་མ་འད་ འདག་མ་ཚུགས་པརི་ ན་བཟུམ་གུ་ཐུག་
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ཆ། བུམྩོ་འད་ག་དྩོན་ལུ་ ང་མ་ཤ་བརི་སྡིྩོད་ན་ད་ གལ་ཆ་བས། ཟར་མནྩོ་ས་ ར་
འགངས་ཏ་སྡིྩོད་ནུག། 

ཨན་རུང་ མ་ངན་ཚད་མདཔ་ཅག་ག་
འྩོག་ལུ་ ད་ལྟྩོ་ཚུན་ཚད་ཀྱི་སྙང་གྩོགས་
འད་ ད་མང་གཅག་ལས་བརྒལ་ མ་
ལུས་སྨ་རི་ཟར་ མྩོ་ག་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་ 
ལགཔ་འདྩོགས་ཚུགས་མ་ཚུགསཔ་
འབད་ སམས་ལས་ མནྩོ་བསམ་བརྒྱ་
དང་སྩོང་ཤརི་ མག་ལས་མག་ཆུ་ ཆུའ་
རྒྱུན་བཟུམ་བབས་ཏ་ ཉིནམ་ཅག་ མྩོའ་
ཅ་ལ་ཚུ་བསལ་བའ་བསང་ མྩོ་རི་ག་ཉིན་
དབ་ནང་ ཁ་བྱང་ ཁྩོ་ལུ་འབད་ད་ 
ཡི་གུ་ཅག་བྲིས་ཏ་ བཞིག་ཡིྩོདཔ་
མཐྩོང་ས་ ལྷག་བལྟ་བའ་བསང་ལས་་་་ ཟར་བྲིས་ཡིྩོདཔ་མཐྩོངམ་ལས། དབའ་་་ ང་

ཨའྟེ་སྨློ༑ བཀྲ་ཤིས། ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཁློད་ཀིས་ངེ་གི་
ཉིན་དེབ་ནང་གི་ ཡི་གུ་འདི་ལྷག་འློང་། ང་ ཚེ་ལས་འདས་རུང་ 
ཁློད་ལུ་དགའ་བའི་སེམས་འདི་ བརྟེད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། 
མ་པ་ ང་ར་ཤི་ནི་ཨིནམ་འདི་ ཧྟེ་མ་ལས་ཤེས་ཅི། དྲུང་འཚོ་
གིས་ ཨ་ལོ་སྟེ་བ་ཅིན་ ཁློད་ཀིས་ མི་འབད་སློད་མི་ཚུགས། 
ཟྟེར་ སབ་སྟྟེ་འབད་རུང་། ང་གིས་ཨ་ལོ་མ་སྟེ་བ་ཅིན་ ཁློད་ཀི་
མི་ཚེ་གཅིག་ སེམས་ཕམ་སྟྟེ་ར་ སློད་འློང་མནོ་སྟྟེ། ཨ་ལོ་འདི་
སྟེ་ནི་གུ་བློ་ཐག་བཅད་ཅི། མ་པ་ཨ་ལོ་དགོ་ནི་གི་ རྟེ་འདོད་འདི་ 
ཁློད་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ང་ལུ་ཡང་སློམ་འབད་ར་སློད་ཅི། དེ་
འབདཝ་ད། ང་ལུ་ ཨ་ལོ་དང་གདོང་སློར་རྐྱབ་སློད་ནིའི་ ལས་
དང་གནམ་བསློས་མ་བྱུང་། ང་མྟེད་པའིཤུལ་ལུ་ ངེའི་གཟུགས་
ལས་མཆེད་མི་ ཨ་ལོ་འདི་ བུ་ཨིན་རུང་བུམློ་ཨིན་རུང་ ཨའི་
ངེ་གི་ཁ་་ཐུག་ལས་ཡང་ བམས་བརྟེ་ཡོད། ཟྟེར་ སབ་གནང་། 
བཀྲ་ཤིས་་ ང་གིས་ཁློད་ འཛམ་གིང་ནང་ བཀོ་བཞག་འགློ་མི་
འདི་ལུ་ བཟློད་པ་བཞྟེས་གནང་།  
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གས་མྩོ་ལུ་འབད་གཞིག་ ག་རྔམ་འབད་མ་ད་ ང་རིའ་སྐྱྩོན་ཨན་མས། སྨ་རི་ ཟར་ བླྩོ་
འགྱིྩོད་བསྐྱད་དགྩོཔ་བྱུང་ནུག།  
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སློབ་ཚན་༢ པ། བརློད་དོན་ སི་སེམས། 

སྤྱི་སམས་འད་ མ་ཡི་རིབས་ཀྱི་ མནྩོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཅག་ཨན། ག་ཅ་རི་འབད་
རུང་ ཀུན་ལ་ཕན་པའ་མནྩོ་བསམ་ གཏང་ཚུགས་དགྩོཔ་ཨན། ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅ་རི་
འབད་རུང་ རིང་རྐྱངམ་གཅག་ག་དྩོན་ལུ་མན་པརི། ཆ་རིྩོགས་ག་རི་ལུ་ ཕན་པའ་མནྩོ་
བསམ་གཏང་དགྩོ། གཞིན་དྩོན་ཨན་རུང་། དམངས་ཀྱི་ དྩོན་དག་ཨན་མས། ཟར་མ་
བཞིག་པརི་ རིང་དྩོན་ལུ་ཕྩོགཔ་བཟུམ་ འགན་ཁག་འབག་ས། འབད་དགྩོཔ་ཚུ་ག་སྐྩོརི་
ལས་ མནྩོ་བསམ་གཏང་ཤསཔ་བཟྩོ་ན་དང་། ལཱ་ འབད་ཚུགསཔ་ བཟྩོ་ན་ག་དྩོན་ལུ་ 
བརྩོད་དྩོན་འབད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཨན།། 
བརློད་དོན་གཉིས་པ། སི་སེམས་འདི་ ལྷབ་ནི་དང་འབྟེལ་ཏེ་ བརློད་དནོ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་
འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སྟློན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟྟེ་ བརློད་དོན་
འདི་དང་འབྟེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡- ཨཔ་འབྲུག་རྒྱལ།(ལྷག་དེབ)   
༢- སངས་རྒྱས་ཀྱི་བརྩེ་བ།(ལྷག་དེབ) 
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་
ལས་ ལྷག་ནི་ལུ་བརོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ བརོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. ནགས་ཚལ། 
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀི་ ཕན་གནོད་ཧ་གོ་ནི་དང་ ལྷག་རིག་ཡར་སྟེད་དང་ ནགས་ཚལ་དང་
འབྟེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཤེས་ཐབས་ལུ།     

༉ ཧ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ ཞིལ་བཞུགས་པའ་སྐབས་ བསམ་གྲུབ་ལྩོངས་མཁརི་
ཆ་འྩོག་ གཡུས་དྲེའ་ཕམ་ལུ་ ཨཔ་རྩོ་ར་དང་ ཨམ་དབང་མྩོ་ བཟའ་ཚང་གཉིས་ལུ་ བུ་
བདུན་དང་ བུམྩོ་དྲུག་སྡིྩོད་ནུག། དེའ་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་འབྱྩོརི་གྱི་འྩོང་
འབབ་ཚུ་ རྒྱ་ཆུང་དྲེགས་ཅག་ལས་བརྒལ་མདཔ་དང་། ཟ་སྤྱིྩོད་འབད་ནའི་ས་ཞིང་ཉུང་ 
བཟའ་ཚང་མང་ས་འཚ་བ་གས་ ལང་མ་ཚུགས་པརི་ མ་ཚ་འཚ་སྐྱྩོང་འབད་ན་ལུ་ ལཱ་
ཁག་གཏང་དྩོ་ ཡིྩོདཔ་མས། 

ད་འབདཝ་ལས་ ཨ་ལྩོ་འཚ་ཐབས་འབད་ནའི་ཐབས་ཤས་ གཞིན་ག་ཅ་ཡིང་མ་འཐྩོབ་
ལས། མཇུག་ལུ་ ཁྩོང་རིའ་ ཁྱམ་གྱི་མཐའ་འཁྩོརི་ལུ་ཡིྩོད་པའ་ ཤང་རིགས་ག་རི་
བརམ་ས་ ཤང་ཆས་བཟྩོ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱེར་ཚང་འཐབ་ས་ མ་ཚ་སྐྱྩོང་སྡིྩོད་ནུག། 
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ད་ལས་ ཁྱམ་གྱི་མཐའ་འཁྩོརི་ལུ་ཡིྩོད་པའ་ ཤང་རིགས་ག་རི་ བརམ་ས་ཕྱེར་ཚང་འཐབ་
ཚརི་ཏ་ ལྩོ་དག་པ་ཅག་ག་རྒྱབ་ལས་ ཁྱམ་གྱི་སྦེྩོ་ལྩོགས་ཁརི་ཡིྩོད་པའ་ ཆུ་འད་ཡིང་སྐམ་
སུ་སྐམ་སུ་འགྱིྩོ། གཟུགས་ལུ་ཡིང་ ནད་གཞི་འདྲེ་མན་ སྣ་ཚགས་བྱུང་ས་ དཀའ་ངལ་ 
སྦེྩོམ་བྱུང་ནུག། ཨན་རུང་། ཁྩོང་བཟའ་ཚང་ཚུ་གས་ གནྩོད་ཉིན་འད་ཚུ་ ག་ཅ་ལས་བྱུང་
འབྱུངམ་ཨན་ན? དབྱ་བ་མ་དཔྱེད་པརི་ ཁྱམ་ལས་ཐག་རིང་སརི་ཡིྩོད་པའ་ ཤང་རིགས་
ཚུ་ཡིང་ ག་རི་བརམ་ས་ ཚང་འབྲིལ་འཐབ་ལས་ གནམ་དགུན་ ཆུ་སྐམ་ གནམ་བྱཱརི་ 
ཆརིཔ་རྐྱབ་ད། ཁྱམ་གྱི་ལྟག་ལས་མརི་ ས་རུད་ཆད་པ་གས་མ་ཚད་ ཨ་ལྩོ་བུ་གསུམ་དང་
བུམྩོ་ལྔ་ལུ་ ནད་གཞི་འདྲེ་མན་གྱིས་ན་ས་ ཤ་རྐྱན་ཚུ་ཡིང་བྱུང་ནུག། 

ད་ལས་ ཁྩོང་ག་སམས་ཁ་ལུ་ ག་ཅ་འབད་ཨན་ན? ཟར་ མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ ལྩོ་
རྒྱུས་ཚུ་ག་རི་ ཆ་རིྩོགས་ཚུ་ལུ་ དྭངས་འཕྲྩོས་འཕྲྩོས་འབད་སབ་ད། མ་ཚུ་གས་ ཁུངས་
འདྲེ་མན་སྣ་ཚགས་ སབ་མའི་ནང་ལས་ མ་མང་ཤྩོས་ཀྱིས་རི་ གནྩོད་ཉིན་ད་ཚུ་ ཁྱྩོད་ཀྱི་
ཁྱམ་གྱི་ མཐའ་འཁྩོརི་ལུ་ཡིྩོད་པའ་ ཤང་རིགས་ག་རི་བརམ་ཚརིཝ་ལས། འཐུང་ཆུ་
ཡིང་སྐམ། ས་རུད་ཆད་ སྲྩོག་རླུང་ལགས་ཤྩོམ་ མ་འཐྩོབ་ལས་ ནད་གཞི་འདྲེ་མན་གྱིས་
ན་ས་ ཤ་རྐྱན་འབྱུང་མ་འད་ ད་གས་འབད་ཨན། ཟར་ ཁ་མཐུནམ་འབད་ སབ་མ་བྱུང་
ནུག། 
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ད་ལས་ ཨཔ་རྩོ་ར་བཟའ་ཚང་ཚུ་ཡིང་ མནྩོ་བསམ་ལགས་ཤྩོམ་འབད་ བཏང་བལྟཝ་ད། 
ད་བདན་ན་མས་ མནྩོ་ས། དུས་འད་ལས་ འགྩོ་བཙུགས་ཏ་ ཁྩོང་གས་ ཧ་མ་བརམ་
ཡིྩོད་པའ་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ ཤང་རིགས་སྣ་ཚགས་ཚུ་བཙུགས། ས་གནས་ཀྱི་གནས་
བདག་ཚུ་ལུ་ གསྩོལ་ཁ་ཕུལ་ཏ་ མཐའ་འཁྩོརི་བདག་འཛིན་ འཐབ་པའ་བསང་ལས་ ལྩོ་
དག་པ་ཅག་ག་རྒྱབ་ལས་ ཆུ་ཡིང་ལྩོག་ས་རི་ ཨ་རྟག་ག་ཨནམ་འབད་ཐྩོན། ནད་གཞི་ཚུ་
ཡིང་ ཉུང་སུ་ཉུང་སུ་འགྱིྩོ། ས་རུད་ཆད་ན་ཚུ་ཡིང་ མརི་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགསནུག།  

ད་ལས་འབདན། ཨཔ་རྩོ་ར་བཟའ་ཚང་ཚུ་གས་ ནགས་ཚལ་མདཔ་ གཏང་མ་བཏུབ་པའ་
སྐྩོརི་ལས་ ཧ་གྩོ་ས་ གཡུས་ཁའ་མ་གཞིན་ ཁྩོང་བཟུམ་གྱི་ བྱ་སྤྱིྩོད་འབད་མ་ཚུ་ལུ་ 
ནགས་ཚལ་ བརམ་མ་བཏུབ་པའ་སྐྩོརི་ལས་ གྩོ་བ་དང་བསབ་བྱ་ཚུ་བྱན། ནགས་ཚལ་ 
བརམ་པ་ཅན་གནྩོད་པ་དང་ མ་བརམ་པརི་བཞིག་པ་ཅན་ ཕན་པ་ག་ད་སྦེ་རི་ ཡིྩོད་ག? 
བསབ་སྩོན་འབད་ད་ ཤུལ་ལས་ གཡུས་ཚན་འད་ནང་ལུ་ ནགས་ཚལ་གྱི་འབྱྩོརི་པ་ཚུ་ 
ཕུན་སུམ་ཚགས་ཏྩོག་ཏྩོ་ བྱུང་ཡིྩོདཔ་ལས། ད་རིས་ནངས་པ་ གཡུས་ཚན་འད་ནང་ ཀྲག་
ག་ཤང་ (སྲ་ཤང་) ལ་ཤ་ཡིྩོད་པའ་ཁུངས་དང་ ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱྩོབ་འབད་བའ་ ལམ་
ལུགས་ཚུ་ཡིང་ གཞི་འད་ལུ་བརྟན་ཏ་ བྱུང་ནུག། ཟར་བའ་ ལྩོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡིང་ སབ་སྲྩོལ་
འདུག་གྩོ།    
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དྲི་བ། 
༡- སྲུང་འདི་གིས་ བརྗོད་དོན་ག་ཅི་བཏོནམ་མས? 
༢- རང་བཞིན་གནས་སངས་ བདག་འཛིན་ཟེར་བའི་སྐབས་ ག་ཅི་ར་ བདག་

འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་ ཐོ་བཀོད་རྐྱབ། 
༣- ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། ཞལ་བཞུགས། རྒྱ་ཆུང་། ཟ་སོད། གནོད་ཉེན། 

སོག་རླུང་། ཟེར་བའི་ ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ འཚོལ། 

༤ མི་སྟེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀི་བར་ན་ འབྟེལ་བ་བཞག་དགོ་མི་འདི་ ག་
ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན?  
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༢. སེམས་ཀི་ནད་གཞི། 
རང་གི་མི་ཚེའི་ འབྟེལ་བ་ལུ་ མནོ་བསམ་དང་ལག་ལེན་ དབྟེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ 
བསབ་བ་ཉན་བཤད་ཀི་རིག་རལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ། 

༉ སྩོབ་དཔྩོན་དྲེ་བཟང་དང་ ཨམ་ཡིད་བཟང་སྒྲྩོལ་མ་གཉིས་ལུ་ ཨ་ལྩོ་ཡིྩོད་རུང་
མད་རུང་ བུ་ཕུན་ཚགས། ཟར་མ་གཅག་ ཡིྩོདཔ་ཨན་པས། སྩོཔ་དཔྩོན་དྲེ་བཟང་འད་ 
རི་མྩོ་ལུ་མཁས་ན་ད་གས་ ལཱ་འདའི་འྩོང་འབབ་ལུ་བརྟན་ཏ་ སྡིྩོད་པ་ཅན་ ཁྱམ་ག་ན་བ་
ལགསཔ་ག་ནང་ལུ་དང་། འགྱིྩོ་བ་ཅན་ སྣུམ་འཁྩོརི་ནང་ རྒྱུ་ཅ་ལ་ག་ཅ་ག་ཐད་ལས་འབད་
རུང་ འབྩོལ་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་སྡིྩོད་མ་ཅག་ཨན་པས། 

ཚརི་གཅག་ སྩོབ་དཔྩོན་དྲེ་བཟང་ ཤརི་ཕྱེྩོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ལཱ་འབད་བརི་འགྱིྩོཝ་ད། མག་
གས་མ་མཐྩོང་པའ་ རྐྱན་ངན་པ་གས་འབད་ སྣུམ་འཁྩོརི་ཐུག་རྐྱན་བྱུང་ས་ གཤགས་སྩོ་
ནུག། བུ་ཕུན་ཚགས་འད་ི ལྩོ་བཅུ་གསུམ་ལངམ་ད་ སྩོབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ དཔྱེ་ཆ་ལྷབ་
དྩོ་ཡིྩོདཔ་ལས། ཁྩོ་ ལྩོ་ན་ཆུང་བའ་སབས་ཀྱིས་ ཨ་པ་གྱིྩོངས་སྩོ་རུང་ མ་ངན་ཆནམྩོ་རི་
མ་ཕྩོག་པས། ཨམ་ཡིད་བཟང་སྒྲྩོལ་མ་འདན་ གནམ་ཉིན་མ་དང་ཕྱེ་རུ་ ག་ཅ་ཨན་ན? 
མ་ཤས་པའ་ མ་ངན་ཕྩོག་ཆ་ནུག། ཨན་རུང་ འགྩོས་ཀྱིས་བཏང་ས་ ཨཔ་མད་པའ་
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ཤུལ་ལུ་  ཨམ་ཡིད་བཟང་སྒྲྩོལ་མ་གས་ བུ་ཕུན་ཚགས་འད་ བླྩོ་གཏད་ས་ཅག་འབད་ 
བཟྩོ་ན་ལུ་ ཐབས་ཤས་གང་དྲེག་ བཏྩོན་ཏ་སྡིྩོད་ནུག། 

བུ་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་ཡིང་ ཨའ་གས་བྱན་མ་འདི་བཟའ་ བཀྩོལ་མ་ད་འབད་ད་ ཨའ་ཡིང་
མ་ངན་སངས་སུ་ཅག་འབད་ སྡིྩོད་པའ་བརི་ན་རི། མ་ངན་པའ་ཁ་ཤུགས་ཆུ་ཆན་དང་། 
སམས་བདག་མད་གཞིན་གྱི་རདམྩོ། ཟར་ སབ་དྩོ་བཟུམ་ ཆ་རིྩོགས་ཀིྱི་ དབང་ལུ་ཐལ་
ཏ་ མན་པའ་ལཱ་དང་ མ་བཏུབ་པའ་ཟས་བཟའ་ས་ ཨའ་དང་སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ ག་དམ་
ཅག་གསུངས་རུང་། རྩོའ་གུ་ཆུ་བླུག་དྩོ་བཟུམ་ ཉིན་མ་བཏུབ་པའ་དུམ་ཁརི་ལྷྩོད་ནུག། ད་
ལས་ ཨའ་འད་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ན་དྩོ་བཟུམ་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ སམས་ཟང་ཟང་
ཐལ་ཏ་ ལྩོ་གཉིས་དམ་ཅག་ སྨན་བཅྩོས་འབད་རུང་ ཕན་ཐྩོགས་འབྱུང་མ་ཚུགས་པརི་ 
སྐྱྩོ་ས་ས་ཐལ་སྩོ་ནུག། 

ད་ལས་ ལྩོ་གསུམ་ཁ་མ་ཚངམ་ཅག་ཁརི་ མ་ག་རི་གས་ བུ་ཕུན་ཚགས་ལུ་ བསབ་བྱ་
བྱནམ་ལས། མནྩོ་ལྩོག་ཅག་ བསྐྱད་པའ་བསང་ལསན་ ཨའ་འད་ ཧ་མ་ཨཔ་གྱིྩོངས་སྩོ་
པའ་ མ་ངན་མ་སངས་པའ་གུ་ བུ་ཚུའ་སྤྱིྩོད་ངན་ལུ་སམས་ཕམ་པའ་ རྒྱུ་རྐྱན་གྱིས་ ནད་
གཞི་སྦེྩོམ་ཅག་ལུ་ གྱུརི་སྩོཔ་ཨན་པས། མཐརི་ཐུག་ལུ་ དྲུང་འཚ་མཁས་པ་ཅག་གས་ 



སློབ་དེབ་༨ པ།           ༢༠༢༢ 

52 

 

བཅྩོ་ཁ་རྐྱབ་ནའི་དུས་ཚད་ འཕྱེས་སྩོ་ནུག། ཟར་ ཕུན་ཚགས་ལུ་གསུངས་པའ་བསང་
ལས་ ཨའ་འད་ ལུས་དང་རྣམ་ཤས་ ཁ་འབྱལ་ནའི་དུམ་ཁརི་དཔགས་ཆ་ནུག། 

ད་ལས་འབདན་ ཕུན་ཚགས་འད་ ཁྩོ་རི་ག་སྤྱིྩོད་ངན་ སམས་ཁརི་དྲེན་ཏ་ བླྩོ་འགྱིྩོད་
བསྐྱད་པའ་ཤུགས་ཀྱིས་ ཁྩོ་རི་ག་བྱང་ཁྩོག་གུ་ ཁྩོ་རི་གས་བརྡུངས་ཏ་ ང་བཟུམ་གྱི་མ་ 
སྐྱྩོ་མ་སྐྱྩོ། རིང་ཆ་རིྩོགས་ངན་པའ་ ཁརི་ཉིན་ཏ་ ཕམ་དང་སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ གསུང་མ་ལུ་ 
མ་ཉིན་པའ་ལཱ་ཤུལ། ཨའ་ག་སྲྩོག་ལུ་གནྩོད་པའ་ སྲྩོག་གཅྩོད་ཀྱི་གཤད་མ་ངྩོ་མ་ ང་
གས་འབད་ད་ནུག། ཟར་ ག་དམ་ཅག་ བླྩོ་འགྱིྩོད་བསྐྱད་རུང་། ད་བསང་ལས་ ཨའ་ལུ་
ཕན་པ་ ནག་འབྲུ་ཙམ་ཅག་ཡིང་ འབྱུང་མ་ཚུགས་པརི་ རིང་མ་ཚ་གཅག་ག་དྲེན་ཅན་གྱི་
ཨའ་འད་ ཚ་ལས་འདས་སྩོ་ནུག་གྩོ།  

སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡- ཕ་མའ་བསབ་བྱ་ཉིན་དགྩོ་མ་འད་ ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཏ་ ཨན་ན? 
༢- སྡུག་བསལ་ཚུ་ བཟྩོད་ཐབས་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅན་ སྐྱྩོན་ག་ཅ་འྩོང་གྩོ? 
༣- འྩོག་ག་ཡིག་རྒྱུགས་འད་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། མང་དང་ བྱ་
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ཚག་སྩོ་སྩོརི་བཏྩོན། དཔར་ན། 
སྩོབ་ཕྲུག།  མང་། 
འབད།  བྱ་ཚག། 
སྩོབ་ཕྲུག་བཞི་དང་ལྔ་འབད་མ་ སྡི་ཚན་རི་བཟྩོ་ཞིན་ན་ སྡི་ཚན་ནང་ལུ་ དང་པ་རི་ ཡིག་
རྒྱུགས་འད་ རིང་རྐྱང་འབད་ལྷག་ནའི་སང་བ་འབད། ད་ལས་ སྡི་ཚན་ནང་ སྐྩོརི་རྒྱབ་
འབད་ལྷག་བཅུག། གཅག་གས་ལྷགཔ་ད་ གཞིན་མ་ཚུ་གས་ རྩོད་སྒྲ་དང་ གཅད་
མཚམས་ མགྱིྩོགས་ལྷྩོད་ ཚུ་ག་ཐྩོག་ལས་ ནང་རྩོག་དབྱ་ཞིབ་འབད།  
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༣. དགེ་བ་བཅུ། 
དགེ་བ་བཅུའི་སློར་ ཤེས་ནི་དང་ ཆོས་དང་འབྟེལ་བའི་མིང་ཚིག་དང་ གོ་དོན་ཚུ་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

༉ དག་བ་བཅུ་ཟར་མ་འད་ མ་དག་བ་བཅུ་སྤངམ་ད་ དག་བ་བཅུ་ཨན་པས། ད་ཚུ་
རི་རི་བཞིན་དུ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྩོ་ལས་ སྤང་བླང་འབད་དགྩོ་པའ་ དག་བ་དང་
མ་དག་བའ་ངྩོས་འཛིན་ ཁ་གསལ་ གཤམ་གསལ་བཟུམ་ཨན། 

༡) ལུས་ཀྱི་ལས་དང་པ། སྲྩོག་གཅྩོད་ཟར་མ་འད་ མ་དང་སམས་ཅན་ ག་ཅ་རི་
འབད་རུང་ ད་ཚུ་གསད་ན་དང་ གསད་བཅུག་ན་ཚུ་ མ་དག་བ་ཨན། ད་སྤངས་
ཏ་ སམས་ཅན་གསད་ན་ཁརི་ལྷྩོད་མ་ཚུ་ གསད་མ་བཅུག་པརི་ ཚ་ཐརི་གཏང་ན་
དང་ རིང་གས་སམས་ཅན་མ་གསད་ན་ཚུ་ དག་བ་ཨན། 

༢) ལུས་ཀྱི་ལས་གཉིས་པ། མ་བྱན་ལན་པ་ཟར་མ་འད་ གཙ་བྩོ་ཨརིཝ་བརྐུ་ན་
དང་ ཇིྩོ་བདག་གས་ བྱན་བྱནམ་མད་བཞིན་དུ་ རིང་གས་འཐུ་འབག་འྩོང་ན་དང་ 
ལན་ན་ཚུ་ མ་དག་བ་ཨན། ད་སྤངས་ཏ་ རིྩོགས་དགྩོ་པས། ཟར་ སབ་མ་ཚུ་
ལུ་ རིང་ག་རིང་དབང་ཡིྩོད་པའ་ ཅ་ལ་ཚུ་ སན་པ་གཏང་ན་འད་ དག་བ་ཨན། 
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༣) ལུས་ཀྱི་ལས་གསུམ་པ། འདྩོད་ལྩོག། ཟར་མ་འད་ འདྩོད་པའ་ ལྩོག་པརི་
གཡིམ་པ། ཟར་ རིང་དང་ངྩོ་ཚ་ཕྩོག་མ། གཞིན་གྱི་གཉིན་གྩོགས། ལྩོ་ན་མ་
སྨན་པ། ས་ཆ་དང་དུས་ཚད་ ཚུལ་མཐུན་མན་ས་ནང་ འདྩོད་པ་སྤྱིྩོད་ན་ཚུ་ མ་
དག་བ་ཨན། ད་ཚུ་སྤངས་ཏ་ སྡིྩོམ་པ་བསྲུང་ན་དང་ རིང་ག་གཉིན་གྩོགས་ལུ་ 
ཐ་དམ་ཚག་བསན་ཏ་ སྡིྩོད་ན་འད་ དག་བ་ཨན། 

༤) ངག་ག་ལས་དང་པ། རྫུན་ཚག་ཟར་མ་འད་ དགྩོད་བྲི་དང་དྩོན་ལས་ ག་ཅ་
འབད་རུང་མན་མ་འད་ ཨན། ཟར་སབ། ཨན་མ་འད་ མན། ཟར་ ཤྩོབ་རྐྱབ་
མ་འད་ མ་དག་བ་ཨན། ད་སྤངས་ཏ་ གཏམདང་ལྩོ་རྒྱུས་ ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ 
ཕྲང་ས་སབ་མ་འད་ དག་བ་ཨན། 

༥) ངག་ག་ལས་གཉིས་པ། ཕྲ་མ་ཟར་མ་འད་ རིྩོགས་ཀྱི་བརི་ན་ ཕུང་བཏང་ས་ 
མ་མཐུནམ་བཟྩོ་ན་འད་ མ་དག་བ་དང་། ད་སྤངས་ཏ་ མ་འགག་པརི་ཡིྩོད་མ་
ཚུ་ཡིང་ འཆམ་ཁ་བཟྩོ་ན་འད་ དག་བ་ཨན། 

༦) ངག་ག་ལས་གསུམ་པ། ཚག་རྩུབ་ཟར་མ་འད་ རིྩོགས་ལུ་ ཚ་བར་གཏང་ན་དང་ 
ཁ་ཟྩོགཔ་སབ་ན་ ཁ་གཏང་ན་ད་ཚུ་ མ་དག་བ་ཨན། ད་སྤངས་ཏ་ ག་རི་ལུ་ 
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གཏམ་ཧན་ཏྩོང་ཏྩོ་སབ་ན་དང་ རིྩོགས་ལུ་སྨད་པ་མ་རྐྱབ་པརི་ བསྩོད་པ་རྐྱབ་ན་
འད་ དག་བ་ཨན། 

༧) ངག་ག་ལས་བཞི་པ། ངག་འཁྱལ་ཟར་མ་འད་ དྩོན་དག་མད་པའ་ བཤད་ཐྩོ་
བརལ་ཏ་ རིྩོགས་ཀྱི་གཡིྩོག་ལཱ་ དཀྲྩོག་ན་དང་། ལཱ་ལུ་ཐྩོགས་ཆགས་ཞུགས་
བཅུག་ན་ཚུ་ མ་དག་བ་ཨན། ད་སྤངས་ཏ་ དྩོན་དག་ཡིྩོད་པའ་ཁ་བཀྩོད་དང་ 
བསབ་བྱ་བྱན་ན་ཚུ་ དག་བ་ཨན།  

༨) ཡིད་ཀྱི་ལས་དང་པ། བརྣབ་སམས་ ཟར་མ་འད་ རིྩོགས་ཀྱི་མ་དང་ཅ་ལ་ལུ་
སམས་ཤྩོརི་ཏ་ རིང་ལུ་འཐྩོབ་ཐབས་ཀྱི་ བསམ་པ་བསྐྱད་ན་འད་ མ་དག་བ་
ཨན། ད་སྤངས་ཏ་ རིྩོགས་ལུ་ ལགས་ཤྩོམ་ཡིྩོད་མ་ལུ་ རིང་ཡིང་ངལ་རིངས་
ཏ་ ཚགས་ཁརི་ཚུད་ནུག་མནྩོ་ས་ དགའ་བ་བསྩོམ་ན་དང་། ཁྩོ་ལུ་ ད་རུང་ 
ལགས་ཤྩོམ་འཐྩོབ་བཅུག། ཟར་ སྨྩོན་སམས་བསྐྱད་ན་འད་ དག་བ་ཨན། 

༩) ཡིད་ཀྱི་ལས་གཉིས་པ། གནྩོད་སམས། ཟར་མ་འད་ རིྩོགས་ལུ་ ངལ་མ་རིངས་
པརི་གནྩོད་བཅུག་ ལགས་ཤྩོམ་འྩོང་མ་བཅུག། ཟར་བའ་བསམ་པ་འད་ མ་དག་
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བ་ཨན། ད་སྤངས་ཏ་ ག་ལུ་ཡིང་ཕན་ཐྩོགས་ན་ག་ བསམ་པ་བཟང་པྩོ་བསྐྱད་
ན་འད་ དག་བ་ཨན། 

༡༠) ཡིད་ཀྱི་ལས་གསུམ་པ། ལྩོག་ལྟ་ཟར་མ་འད་ རིྩོགས་ཀྱི་ཆྩོས་དང་ ལམ་ལུགས་
ཚུ་ལུ་ བྱ་ཉིས་ཨན། ཟར་ མནྩོ་བསམ་གཏང་ན་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲིས་མད། ཟར་ 
མནྩོ་བསམ་གཏང་ན་ཚུ་ མ་དག་བ་ཨན། ད་སྤངས་ཏ་ ཆྩོས་ལུ་ དད་པ་དང་
དག་སྣང་བསྐྱད་ ལས་རྒྱུ་འབྲིས་ བསླུ་བ་མད། ཟར་ ཡིད་ཆས་བསྐྱད་ན་ཚུ་ 
དག་བ་ཨན།།  

སློང་ལཱ།  དི་བ། 

1- མ་དག་བ་བཅུ་ཟར་མ་ ག་ཅ་རི་ཨན་ན? བཅུད་བསྡུས་ཏ་བྲིས། 
2- ཁྱྩོད་ཀྱིས་ མ་དག་བ་བཅུ་ལས་ ག་ཅ་རི་སྤང་ཚུགས་ན་བཟུམ་ཚརཝ་མས་

གྩོ? ཐྩོ་བཀྩོད་འབད། 
3- ངག། ལུས། རྫུན། ཡིད། མ་བྱན་ལན་པ། ཟར་བའ་ཚག་ཚུ་ག་ རྣམ་

གངས་བྲིས། 
4- མ་སྡིའི་དྩོན་ལུ་ ཞིབས་ཏྩོག་ག་ལཱ་འབད་མ་འད་ དག་བའ་ལཱ་ག་གངས་སུ་

ཚུད་འྩོང་ག? ག་ཅ་འབད? 
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༤. སྙན་ཞུ།  
གསལ་བཤད་འབད་ཐངས་ཀི་ རིག་རལ་ཡར་སྟེད་དང་ ཉན་སབ་ཀི་རིག་རལ་ འཐོབ་ཐབས་
ལུ། 

༉ ད་རིས་ སྩོབ་དཔྩོན་དབུ་འཛིན་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཆ་ཁྱབ་ ངའི་ལྟྩོ་ཚང་ཚུ་ག་རི་ 
དཔ་མཚམས་ངལ་གསྩོ་ལས་ ལྩོག་ས་ནཱ་འཛིམ་མ་ལུ་ འབྱྩོན་པ་ལགས་སྩོ་དང་ སྐུ་
གཟུགས་བཟང་པྩོ། ཟར་ཞུ་ན། ད་ལས་ ཁ་གཏམ་ལུ་ཡིང་། འབད་མ་འབད་ཤུལ་ལུ་
བལྟ།། བཟའ་མ་བཟའ་གདྩོང་ལུ་བལྟ།། ཟར་དྩོ་བཟུམ་ ང་བཅས་སྩོབ་རིམ་༨ པའ་ 
སྩོབ་ཕྲུག་༢༥ གས་ དཔ་མཚམས་ངལ་གསྩོའ་སྐབས་ལུ་ ང་བཅས་རིའ་སྩོབ་གྲྭ་ནང་ 
ལས་རིམ་ཅག་འགྩོ་འདྲེན་ འཐབ་ཡིྩོད་པའ་སྐྩོརི་ལས་ བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་འཕལ་ང་གས་ 
ནཱ་དམངས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སྩོ་བ་དང་བཅས་པའ་སྩོ་ལས་ སྙན་ཞུ་གསལ་བཤད་ཅག་ 
ཞུ་ན་ཨན། 

ད་རིས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ སྩོབ་གྲྭའ་ས་ཁྩོངས་ནང་ འཛུལཝ་ཅག་ཨ་རྟག་དང་ མ་འདྲེཝ་
འབད་ མཐྩོང་མ་འད་ ག་ཅ་ཨན་ན? མནྩོ་བ་ཅན། ད་ཡིང་ དབྱན་ཟླ་༧ པའ་དབྱན་
ཚས་༡ ལས་༡༤ ཚུན་ ང་བཅས་སྩོབ་དཔྩོན་དང་ སྩོབ་ཕྲུག་༢༥ གས་ ཉིནམ་གཅག་
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རི་ ངལ་གསྩོ་མ་སྡིྩོད་པརི་ ལཱ་འབད་ཡི། ད་ཡིང་ དང་པ་ ང་བཅས་སྡི་ཚན་ལྔ་ག་ནང་ 
བགྩོ་བཤའ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས། མ་ཏྩོག་ག་ལྡུམ་རི་བཟྩོ་ན་ འགྩོ་བཙུགས་ཏ་ ཉིནམ་༣ གྱི་
ནང་འཁྩོད་ ལྡུམ་རི་བཟྩོ་ཚརི་ཡི། ད་ལས་ ཉིནམ་གཅག་ག་རིང་ མ་ཏྩོག་ག་ལྕངམ་ཚུ་ 
བཙུགས་ཅ། ད་སྦེ་ བཙུགས་བཞིགཔ་ཙམ་གྱིས་མ་དྩོ་བརི་ དྲེྩོ་པ་དང་ཕྱེ་རུ་ ཨ་རྟག་རི་ 
ཆུ་བླུག་པརི་འྩོངས་ཡི། ད་ག་ཤུལ་ལས་ ངལ་འཚའི་ དུས་ཚད་ལུ་ ངལ་འཚ་སའ་ ས་
གྩོ་བཟྩོ་ན་ འགྩོ་བཙུགས་ཏ་ ཉིནམ་༤ ག་ནང་འཁྩོད་ལུ་བཟྩོ་ཚརི་ཏ་ སྩོབ་ཕྲུག་ག་རི་
གས་ ལག་ལན་འཐབ་ཆྩོགཔ་འབད་ བཟྩོ་ཚརི་ཡིྩོད། ད་རུང་ སྩོབ་གྲྭའ་ཆབ་གསང་དང་ 
སྩོབ་ཁང་ཚུ་ག་གྱིང་ཚུ་ ཁམས་ལྩོག་ས་ས་འབད་ཡིྩོདཔ་ལས། ཀ་རི་གཏང་ན་དང་ 
མཐའ་འཁྩོརི་ཕྱེགས་བདརི་རྐྱབ་ས་ ག་ན་བ་ཧང་སངས་ས་ བཟྩོ་ཡི། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། 

ཆ་རིྩོགས་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་དང་ དྲེན་སྐུལ་བཟུམ་ཅག་འབད་ ཞུ་བ་ཅན། ང་བཅས་ཀྱིས་ 
ལཱ་འ་ནམ་ཅག་འབད་ཚུགས་མ་ཡིང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ ག་རི་སྩོབ་གྲྭའ་ནང་ལས་ 
གནང་པའ་ཁརི་ ང་བཅས་ཚུ་ལུ་ ཉིནམ་རི་རི་བཞིན་དུ་ག་ གླི་ཆ་ཡིང་ སྩོབ་གྲྭའ་ཧྩོངས་
ལས་ གནང་ཡི། ངལ་གསྩོའ་སྐབས་ལུ་ འད་བཟུམ་མའ་ ལཱ་རི་འབད་བ་ཅན་ རིང་ག་
ཟད་འགྩོ་ལུ་ཕན་པའ་ཁརི་ སྩོབ་གྲྭ་ལུ་ཡིང་ཞིབས་ཏྩོག་ཞུ་ཚུགསཔ་ལས། ད་ལས་ཕརི་ 
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ཆ་རིྩོགས་གཞིན་མ་ཚུ་གས་ཡིང་ བཅའ་མརི་གཏྩོགས་ཏ་འབད་བ་ཅན་ ལགས་ཤྩོམ་འྩོང་
ན་མས། ཟར་ཞུ་ན། 

དུས་ཅ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འབད་ཚརི་བའ་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལས་ཕརི་ ང་བཅས་ག་རི་ག་དྩོན་
ལུ་ ཨནམ་ལས། ང་བཅས་ཆ་རིྩོགས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ བདག་འཛིན་འབད་གནང་དགྩོ། ཟར་ 
ཞུ་ན་དང་གཅག་ཁརི་ ད་རིས་ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྐྩོརི་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་
ནའི་ གྩོ་སྐབས་གནང་མ་ལུ་ བཀའ་དྲེན་ཆེ། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན་ལགས།།  

སློང་ལཱ། 

ཀ་ བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་འཕལ་གྱིས་ ག་ཅའི་སྐྩོརི་ལས་ གསལ་བཤད་གཏང་དས་
གྩོ? བཅུད་བསྡུས་ཏ་བྲིས། 

ཁ་ ཁྱྩོད་ཀྱིས་ བལྟཝ་ད། སྩོབ་གྲྭ་ནང་ ཁས་བླང་འབད་ འབད་ཚུགས་པའ་ ལཱ་ག་
ཅ་རི་ མཐྩོངམ་མས་ག? ཐྩོ་བཀྩོད། 

ག་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་ ཤང་དང་ མ་ཏྩོག་བཙུགས་སྦེ་ འཇིའ་ཆ་ཆ་བཟྩོ་ནག་ ལས་འགུལ་
ཅག་བྲིས། 

ང་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་ ལགས་ཤྩོམ་བཟྩོ་དགྩོཔ་ ག་ཅ་མཐྩོངམ་མས? ག་ཅ་འབད? 
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༥. ཤཝ་ཕོ་མློ། 
སེམས་ལུ་ སྙིང་རྟེ་སྟེད་ཐབས་དང་ སྲུང་གི་ཁད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་ ལྷག་རིག་འཐོབ་ཐབས་ལུ། 

༉ དང་ཕུ་ སྤང་དང་ནགས་ཚལ་ བས་བསྲས་ཏ་རྩྭ་ཆུ་ག་ན་བ་ ཉིམས་དགའ་ཏྩོག་ཏྩོ་
ཡིྩོད་པའ་ ས་ཕྱེྩོགས་ཅག་ནང་ལུ་ ལྩོ་ཡུན་ལ་ཤ་སྩོང་པའ་ ཤཝ་ཕྩོ་རིྩོ་ལ་ ཟར་མ་ཅག་དང་། 
ཤཝ་མྩོ་ཤ་མག་ཨན་ཛི་ ཟར་མ་གཉིས་ སྡིྩོད་ཡིྩོདཔ་མས། ཁྩོང་གཉིས་གཅག་གས་གཅག་ལུ་ 
བར་བའ་སམས་ཀྱིས་ ཤག་ཀྲག། ལྕ་གས་བལྡགས་ཏ་ སྤང་ག་རྩྭ་བཟའ། ལུངམ་ག་ཆུ་
འཐུངས་སྦེ་སྡིྩོད་ནུག། 

ཁྩོང་ ཤཝ་ཕྩོ་མྩོ་གཉིས་ལུ་ ཤ་ཕྲུག་གཉིས་འཁྩོརི་རུང་ ཆུང་ཀུ་བསང་ལས་ གཅན་གཟན་
གདུག་དྲེགས་ཚུ་ལུ་ རིང་དབང་མད་པརི་ཤྩོརི་ཏ་ ཕམ་དང་བུཚ་ མཉིམ་གཅག་འཛིམས་ཏ་ 
སྡིྩོད་ནའི་རིང་དབང་མ་འབྱུང་པས། ཁྩོང་རི་ གཉིས་ཡིང་ གཅན་གཟན་དང་ཤ་རིྩོགསཔ་ཤ་ཁྱ་
ལ་སྩོགས་པའ་ འཇིགས་པ་ལུ་འདྲེྩོགཔ་འདྲེྩོག་ས་རི་ སྡིྩོད་དྩོ་ཡིྩོདཔ་མས།  

ནམ་ཅག་འབདཝ་ད། འདྲེྩོགས་འདྲེྩོག་པའ་ཧང་ཁརི་འདྲེ། ཟར་སབ་དྩོ་བཟུམ་ མ་ངན་ཅག་
གས་ ནགས་ཚལ་མ་སྤརི་ཏ་གཏངམ་ལས། སམས་ཅན་སྦེྩོམ་ བྱྩོག་ཐལ་མ་ཚུ་རྐངམ་ལགཔ་
ཆག་ཆག་འགྱིྩོ་ན་ལུ་ཡིང་ འཚར་སྣང་མད་པརི་བྱྩོག་ཡིརི་སྩོ་ནུག། ཨན་རུང་། སྲྩོག་ཆགས་
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ཆུང་ཀུ་ འབུཔ་གྱིྩོག་མྩོ་ལས་འགྩོ་བཟུང་ས་ སྦེལཔ་ལ་སྩོགས་པ་ བྱ་ཐབས་ག་ན་ཡིང་མད་
པརི་ མག་ཏྩོ་ཧྲིག་ཧྲིག་འབད་ ལུས་སྩོ་ནུག། ཁྩོང་ག་ཁ་འད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གྩོ་བ་ཅན་ 
ཁྱད་རི་ བྱྩོག་ཚུགས་མ་ཚུ་ར་འགངས་ཏ་བྱྩོག་ ངབཅས་ཚུན་དུས་ཚད་དམ་ཅག་ལུ་ ཐུགཔ་ཨན་
པས། ཟར་ སབ་ཚུགས་མ་ཚུགས་ཀྱི་བརི་ན་རི་ ཨ་ལ་ལ་དང་ཨ་ཙ་ཙ་ག་ སྒྲ་དང་བཅསཔ་
འབད་ མ་གས་འཚགས་སྩོ་ནུག། 

དའི་བསང་ ཤཝ་རིྩོ་ལ་གས་ དབའ་ཤ་མག་ཨན་ཛི་ཁྱྩོད་ལུ་ གནྩོད་སྐྱྩོན་ ག་ན་ཡིང་མ་འབྱུང་
ག? ཟར་སབ་ད། ཤ་མག་ཨན་ཛི་གས། ཨའ་སྨྩོ་ རིྩོ་ལ་ ང་ལུ་འད་གནྩོད་པ་ག་ན་ཡིང་མ་
འབྱུང་། ཨན་རུང་། ད་ལྟྩོ་ཚུན་ ང་བཅས་དང་ མཉིམ་གཅག་སྡིྩོད་མ། སམས་ཅན་ཆུང་ཀུ་ 
བྱྩོག་ མ་ཐལ་མ་ཚུ། སྡི་ཆ་ས་ས་འབད་ བྱལ་སྐད་ཤྩོརི་ཡི་རི་ མའི་སྦུག་ནང་ལུས་མ་ལུ་ ང་
མནྩོ་བསམ་ གཏང་མ་ཚུགས་པས། ཟར་ མནྩོ་བསམ་ གཏང་མ་ཚུགས་པརི། མག་ཆུ་རིང་
དབང་མད་པརི་ ཤྩོརི་སྩོ་ནུག། རིྩོ་ལ་གས་ ད་ཐལ་ཚརི་བའ་ལཱ་ལུ་ སམས་ཕམ་བསྐྱད་ད་ དྩོན་
དག་མད། ད་རུང་། མ་ཤུགས་ལངས་ཏ་ འབརི་འྩོང་པ་ཅན་ ང་བཅས་རི་གཉིས་ཡིང་འཚག་
འྩོང། ད་བ་འད་ ས་ཕྱེྩོགས་གཞིན་ཅག་ཁརི་ འགྱིྩོ་ག་ ཟར་སབ་སེྦེ་ མུན་གླིང་ཟར་མའི་ 
གཡུས་ཚན་གཅག་ག་ ཉི་འདབས་ལུ་ ཚལ་མ་ཆུང་ཀུ་ཅག་ག་ ནང་ལུ་སྩོང་ས་ སྡིྩོད་ནུག། 
 



སློབ་དེབ་༨ པ།           ༢༠༢༢ 

63 

 

ད་ལས་ བདུན་ཕྲག་གསུམ་ དམ་ཅག་ག་རྒྱབ་ལས། རིྩོ་ལ་གས་ དབའ་ངའི་སྙང་མཐུན་ཤ་
མག་ཨན་ཛི། ང་བཅས་གཉིས་ ཚལ་མ་ཆུང་ཀུ་འད་ནང་ བཟའ་ནའི་རྩྭ་མད་པའ་ཁརི་ ཆུ་
ཡིང་ ཧང་སངས་ས་ཅག་འཐུང་ན་མ་འཐྩོབ་པརི་ གཟུགས་ཀྱི་སྩོབས་མརི་ཉིམས་ཏ་ སྐྱྩོ་ས་ས་
ཐལ་དྩོ། ཁྩོག་པའ་ནང་བཞིས་སྩོ་ མད་ན་ད་གས་ སྒྱིད་ཐག་ཡིང་ འདརི་གསག་འབད་ ཉིམ་
ཐག་ འྩོངམ་མས། ཟར་སབ་ནུག། ཤ་མག་ཨན་ཛི་གས་ ག་ད་སྦེ་འབད་ན་ ཐབས་རི་མན་
འདུག་རིྩོ་ལ། ང་བཅས་རི་ མནྩོ་མ་སམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཆ་རིྩོགས་འབད་ཚུགས་མ་ རིང་དབང་
ཡིྩོད་མ་མནྩོ་ཅན་ མ་ད་ཚུ་ཨན་པས། ཁྩོང་གས་ ང་བཅས་ལུ་ ཆ་རིྩོགས་འབད་འྩོང་ མན་ན? 
ཟར་སབ་ནུག།  

དྩོ་རུང་ ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་ རིྩོ་ལ་གས་སབ་ནུག། ད་འབདན། ང་ ལྟྩོཝ་བཀྱིས་ཏ་ 
འབད་རི་མ་ཚུགས། ཨ་ཕ་ཞིང་ནང་ དཀརི་གཅག་ བཏབ་བཞིག་ནུག། དུམ་ག་ཅག་བཟའ་
བརི་འགྱིྩོ་ག། ད་མན་ ང་བཅས་གཉིས་ ལྟྩོགས་ཏ་ ཤ་བའ་ཉིན་ཁ་འདུག། ཟར་སབ་ད། ཤ་
མག་ཨན་ཛི་ཡིང་ ལྟྩོཝ་བཀྱིས་པའ་ཤུགས་ཀྱིས་ ཁག་བཟད་ད། རིྩོགས་ཀྱི་ ཞིང་ཁརི་ ཀརི་
བཟའ་བརི་སྩོང་ནུག། ཀརི་ཞིང་ནང་ལྷྩོད་ད་ ཀརི་ཁམ་ཏྩོ་གཅག་ཡིང་ བཟའ་མ་ཚུགསཔ་
ལསན་ མ་གས་གསང་མདའ་ བཀལ་བཞིག་མ་ད་གས་ རིྩོ་ལ་ག་མཆན་ལྩོགས་གུ་ཕྩོག་ཆ་
ནུག། ད་ལས་ རིྩོ་ལ་འདི་ ལྩོག་ཁྩོང་རི་གཉིས་ སྡིྩོད་སའ་ཚལ་མ་ནང་ལུ་ ལྷྩོད་ཚུགས་ཚུགས་
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ལུ་ཡིང་ ན་ཟུག་གས་དྲེགས་མ་ཚུགས་པརི་ གནམ་མད་ས་མད་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ནུག། 

ར་འགངས་ཏ་ ཁྩོང་རི་གཉིས་ སྡིྩོད་སརི་ལྷྩོདཔ་ཅག། རིྩོ་ལ་འད་ ཁྲིག་གནམ་མད་ས་མད་ཐྩོན་
ཏ་ ས་ཁརི་བརྒྱལ། དུག་མདའ་ ན་ཟུག་གས་ ཕྲང་ཕྲང་ལྩོདམ་བསྡིམས། མག་གིས་མ་
མཐྩོངམ་ཐལ། གཟུགས་ཀྱི་ར་ག་རི་ བསྐུམས་ཏ་ཡིརི་སྩོ་ནུག། ཤ་མག་ཨན་ཛི་འདན་ ག་ན་
ཡིང་འབད་ཐབས་མད་པརི། རིྩོ་ལ་ག་ སྦེྩོ་ལྩོགས་ཁརི་འཇིརི་སེྦེ་ ལྕ་གས་བལྡགས་ཅ་རི་ མག་
ཏྩོ་ནང་ལས་མག་ཆུ་ ཆརིཔ་འབབ་དྩོ་བཟུམ་བབས་ཏ་ སྡིྩོད་པའ་དུས་ལུ། རིྩོ་ལ་གས་ ར་
འགངས་ཏ་སབ་ནུག།  

ད་འབདན། ཤ་མག་ཨན་ཛི། ཁྱྩོད་ཀྱིས་ ང་ལུ་བར་བ་ཡིྩོད་པ་ཅན་ ང་གས་སབ་མ་ལུ་ཉིན་
དགྩོ། ང་བཅས་རི་གཉིས་ མཉིམ་གཅག་རྩྭ་བཟའ་བའ་དུས་ཚད་དང་ ཆུ་འཐུང་པའ་དུས་ཚད་ 
དམ་ཅག་ལུ་ཐུག་སྩོ་ཡི། ད་ ང་ག་གཟུགས་འད་ ས་དང་རྩོ་ལུ་ འགྱུརི་ན་འབད་དྩོ། ང་བུང་མ་
ཆདཔ་ལས་ ཁྱྩོད་ ནཱ་ལས་བྱྩོག་སྩོང་། ད་མན་ ད་ལྟ་རི་ ཁྱྩོད་ཡིང་གསད་ནའི་ ཉིན་ཁ་སྦེྩོམ་
ཡིྩོད། ཟར་ སབ་ཚརིཝ་ཅག་ མ་དང་རིྩོ་ཁྱ་ག་ སྐད་རྐྱབ་ལས་ ཤ་མག་ཨན་ཛི་འདི་ བྱ་ཐབས་
མད་པརི་ བྱྩོག་འགྱིྩོ་དགྩོཔ་ཐྩོན་སྩོ་ནུག།  
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སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡- སྲུང་འད་ནང་ལས་ མང་དང་བྱ་ཚག་ག་རིགས་ སྩོ་སྩོ་འབད་བཏྩོན། 
༢- ཤཝ་ཕྩོ་འད་ མདའ་ཕྩོག་ས་ མྩོ་ལུ་ཁ་ཆམས་སབ་པའ་སྐབས་ཀྱི་ གནས་སངས་ཅག་

སྩོས་བཏགས་ཏ་བྲིས། 
༣- ཤཝ་བཟུམ་འབད་ ཁྱྩོད་ཀྱི་ གཉིན་ཉི་འཁྩོརི་ཅག་ལུ་ཡིང་ རྐྱན་ངན་འབྱུང་པ་ཅན་ 

སྡུག་བསལ་ཕྩོག་འྩོང་ག? དའི་སྐབས་ལུ་ སྡུག་བསལ་སངས་ཐབས་ ག་ད་སྦེ་རི་ 
འབད་དགྩོཔ་འདུག་གྩོ? 

༤- རི་དྭགས་སམས་ཅན་ཚུ་ སྲུང་སྐྱྩོབ་ འབད་དགྩོ་མ་འད་ ག་ཅ་འབད་ཨན་ན? 
༥- སྲུ་འད་ནང་ སམས་འཁྲུལ་ས་ས་ག་ གནས་སངས་ གལ་འབབས་ག་ཅའི་ནང་འདུག་

ག? ག་ད་སྦེ་ཨན་ན? ཁ་གསལ་བཀྩོད། 
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ལྷན་ཐབས། 
༡. དགེ་སིག་སྤང་བང་། 
སིག་པའི་ལཱ་སྤང་ནི་དང་ བཤགས་པ་གི་ཕན་ཁད་ཧ་ག་ོནི་ ཚིག་མཚམས་བཅད་ད་ེ ལྷག་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

༉ བཤས་སངས་ལས། གང་ཞིག་སྩོན་ཆད་བག་མད་གྱུརི་པ་ལ། །ཕྱེ་ནས་བག་
དང་ལྡན་པརི་གྱུརི་ད་ཡིང་། །ཟླ་བ་སན་བྲིལ་ལྟ་བུ་རྣམ་མཛིས་ཏ། །དགའ་བྩོ་སྩོརི་
འཕྲང་མཐྩོང་ལྡན་བད་བྱད་བཞིན། །ཟར་གསུང་དྩོ་བཟུམ་ མ་ག་རི་འབད་རུང་ ཧ་མ་
ལས་རི་དག་བ་བསྒྲུབས་ སྡིག་པ་སྤངས་ཏ་འབད་བ་ཅན། ལགས་ཤྩོམ་ག་ཅ་མ་འྩོང་ན། 
གལ་སྲད་ཧ་མ་ སྡིག་པའ་ལཱ་འབད་རུང་ ཤུལ་ལས་སམས་གྱུརི་ཏ་ དག་བའ་ལཱ་འབད་
བ་ཅན། ད་ཡིང་ ས་སྨུག་དང་བྲིལ་བའ་ཟླཝ་བཟུམ་ ཨན། ཟར་གསུངས་ནུག།  

ད་ཡིང་ཧ་མ་ ར་བཙུན་མ་ལ་རིས་པ་ བྩོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་མཚམས་ལུ་ གངས་ཁྲིྩོད་རི་
ཁྲིྩོད་ཀྱི་ བྱག་ཕུག་ཚུ་ནང་སྩོམ་རྐྱབ་ས་ བཞུགས་བཞུགསཔ་མས། ཚརི་གཅག་འབདཝ་
ད་ གནས་དའི་ཕུག་ལས་ མ་སྐད་ཁྱ་སྐད་ལྷང་ལྷང་ཅག་གྩོ་ས་ མ་ལ་རིས་པ་གས་ ག་ཅ་
ཨན་ན? ཟར་ ཐུགས་བཞིད་གནང་ས་ བྱག་ཕུག་ག་འྩོག་ལུ་ རྩོ་ཕུ་གཅག་ཡིྩོད་མ་ད་གུ་ 
བྱྩོན་ཏ་ གཟགས་བཞུགསཔ་ད། ཡུདཔ་ཅག་ལས། ཤཝ་དམརིཔྩོ་ སྤུ་རི་ལས་ རྔུལ་
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ནག་ཐགས་པ་རི་ཐྩོན་ཏ་ འདྲེྩོག་བྱལ་དང་བཅསཔ་འབད་ བྱྩོག་ཐྩོན་འྩོངས་ནུག། མ་ལ་
རིས་པ་གས་ ཐུགས་སྙང་ར་སྦེྩོམ་གྱི་ངང་ལས་ བླྩོ་ཆྩོས་ལུ་འགྱུརི་ན་ག་ མགུརི་མ་ཅག་
གསུངམ་ད། ཤཝ་ད་ཡིང་ མག་ཏྩོ་ལས་ མག་ཆུ་ཤྩོརི། བླ་མའ་ན་བཟའ་ལྕ་གས་
བལྡགས་ཅ་རི་ བླ་མའ་གཡིས་ཁ་ཐུག་ལུ་ མགྩོ་བསྒུརི་ཏ་སྡིྩོད་ནུག། 

ད་ཅག་ག་བརི་ན། ཤ་ཁྱ་དམརིཔྩོ་ ཨྩོལ་ལྩོག་གུ་ གཡིག་ག་མཇུག་མ་ ཚོས་དམརིཔྩོ་
རྐྱབ་རྐྱབ་པའི་པན་ཙ་ བཏགས་བཏགསཔ། ལྕ་དམརི་ལྷབ་ལྷབ་བཏང་ ཞི་སྡིང་མ་
བཟུམ་འབརི་ཏ། ངརི་སྒྲ་དང་བཅས་ ཤ་བའ་རྟང་བདའ་ས་ གླིྩོག་ཀམ་དྩོ་བཟུམ་ 
མཆྩོངས་ཏ་ ཐྩོན་འྩོངས་ནུག། ད་ལུ་ཡིང་ མ་ལ་རིས་པ་གས་ ཐུགས་སྙང་ར་ག་ངང་ལས་ 
བླྩོ་ཆྩོས་ལུ་འགྱུརི་ནའི་ མགུརི་མ་གཅག་གསུངས་པའ་བསང་ལས་ ཤ་ཁྱ་ད་ཡིང་མཇུག་
མ་གཡུགས་སྦེ། ཧ་མ་ལས་ངྩོ་ཤས་པའ་ མ་དང་ཕྱེད་འཕྱེདཔ་བཟུམ་ བླ་མའ་ན་བཟའ་
ལྕ་གས་བལྡགས་ཏ་ བླ་མའ་གཡིྩོན་ཁ་ཐུག་ མགྩོ་བསྒུརི་ཏ་ཤཝ་དང་ ཤ་ཁྱ་གཉིས་ཀུ་
ཨའ་དང་བུ་བཟུམ་ སྡིྩོད་ད་ནུག།  

ད་ཅག་བརི་ན་རི་ ཤཝ་དང་ཤ་ཁྱ་ག་རྟང་བདའ་ས་ མ་གནགཔྩོ་འདྲེྩོག་ས་ས་ རྒྱཝ་ཡིྩོད་
མ་སྐྱ་དཔྱེལ་བརི་བཅངས། མག་ཏྩོ་ཐྩོད་པརི་བཀལ། ལག་པརི་མདའ་གཞུ་འབག། རྔུལ་
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ནག་ཙརི་ཙར་བཏང་། ཞི་སྡིང་མ་བཟུམ་འབརི་མ་ཅག་ ཐྩོན་འྩོངས་ནུག། ཤཝ་དང་ཤ་
ཁྱ་ བླ་མའ་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཨའ་དང་བུ་བཟུམ་སྡིྩོད་སརི་མཐྩོང་ས་ སྩོམ་ཆན་འད་ིགས་ངའི་
ཤཝ་དང་ཤ་ཁྱ་ལུ་ ངན་རྐྱབ་རྐྱབ་འྩོང་ན་མས་མནྩོ་ས་ ལྷག་པརི་དུ་ཙགཔ་ཟ་ཆ་ནུག།   

ད་འཕྲྩོ་ལས་ སྩོ་རིས་ནང་ལས་ མདའ་མ་གསང་སྒྲྩོ་ལྔ་མ་འད་བཏྩོན་ཏ་ མདའ་ཕྩོག་
གཅག་ རྐྱབ་པའ་བསང་ལས། མདའ་ལྟྩོང་ གག་ཡིརི་སྩོཔ་ལས་ མདའ་ཕརི་འགྱིྩོ་མ་
བཏུབ་པས། ད་རུང་ མདའ་གཞིན་ཅག་བཏྩོན་ཏ་ རྐྱབ་ན་འབདཝ་ད། མ་ལ་རིས་པ་གས་ 
མགུརི་མ་ཅག་གསུངས་གནང་ནུག། མགུརི་མའ་ཚག་དང་ དབྱངས་ལུ་བལྟ་ས་ ཙགཔ་
ཟ་ན་དུམ་ག་ཅག་ཞི་ས། ད་ལས་ ཤ་རིྩོགསཔ་མགྩོན་པྩོ་རྩོ་ར་ཁྩོ་ཡིང་ སམས་ཁརི་དྩོགས་
པ་ ཐང་ཐང་ཅག་ཆགས་ཏ་ ཁྩོ་ག་མནྩོ་བསམ་ལུ་ འ་ནཱ་སྩོམ་ཆན་འད། ཡིང་ཅན། མུ་
སགས་ངན་སགས་མཁནམ་ཅག་ ཡིང་ཅན། བླམ་ ཁྱད་པརི་འཕགས་པ་ཅིག་འྩོང་ན་
མས། ཟར་ དྩོགས་པ་ཆགས་ཆ་ནུག།  

ད་ལས་ མདའ་རྐྱབ་ན་ཡིང་བཤྩོལ་ཏ་ བླ་མ་བཞུགས་སའ་ སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ བལྟ་བའ་
སྐབས་ཟ་འཐུང་ ཟར་རུང་ ཟྭ་ཆག་གཅག་ལས་ གཞིན་ག་ན་ཡིང་མད་པརི་ཧ་གྩོ་ཆ་
ནུག། ད་ལས་འབདན། བླམ་ད་ སམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་བཏུལ་ཚུགས་མ་ ཆྩོསཔ་ཡིང་དག་
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པ་ཅག་ ཨན་མས་མནྩོ་ས། ཤ་རིྩོགསཔ་ཁྩོ་རི་ཡིང་ བླྩོ་སམས་ཆྩོས་ལུ་གྱུརི། དད་པ་སྦེྩོམ་
བསྐྱད་ད་ཤཝ་ཤ་ཁྱ་ མདའ་གཞུ་ གནག་ཐག་དང་བཅསཔ་འབད་ བླམ་ལུ་ཕྱེག་རྟན་
འབད་ཕུལ་ཏ་ བཤག་སང་ཕུལ། བླམ་ལས་ཆྩོས་ཞུ་ས་ ཤུལ་ལས་ མ་ལ་རིས་པ་ག་སྩོབ་
མ་ ཁྱ་རི་བ་མགྩོན་པྩོ་རྩོ་ར། ཟར་ ཐུགས་སྲས་སྦེྩོམ་ཅག་ལུ་ གྱུརི་སྩོ་ནུག། 

ད་འབདཝ་ལས། ང་བཅས་རི་ ག་རི་ཨན་རུང་ མ་ཤས་མ་མཐྩོང་པའ་སབས་ཀྱིས་སྡིག་
པ་མ་དག་བའ་ལཱ་འབད་ད་ཡིརི་སྩོ་རུང་། ཤུལ་ལས། བླྩོ་འགྱིྩོད་སྦེྩོམ་བསྐྱད་ད་ བཤག་
སང་འབད་བ་ཅན། སྡིག་པ་མ་འདག་པའ་དཔ་མ་སྲད། དཔྱེ་འབདན། ཤ་རིྩོགསཔ་
མགྩོན་པྩོ་རྩོ་ར་བཟུམ་ ཧ་མ་ ཤ་གསད་ ཉི་གཟུང་འབད་མ་ སྡིག་ཅན་ཅག་ཨན་རུང་ 
བླམ་ར་བཙུན་མ་ལ་དང་ མཇིལ་བའ་ཤུལ་ལུ་ བཤག་སང་ཕུལ་ཏ་ ཆྩོས་ཞུཝ་ལས་ བླ་
མའ་ཐུགས་སྲས་ སྦེྩོམ་ཅག་ལུ་ འགྱུརི་དྩོ་བཟུམ་ ཨན་ནྩོ།།  
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སློབ་ཚན་༣ པ། བརློད་དོན་ རང་གི་ལམ་སྟློན། 

མ་ལུ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཟར་ཡིྩོད་རུང་ ལུས་དང་ངག་འད་ སམས་ཀྱི་གཡིྩོག་པྩོ་
བཟུམ་ཅག་ཨནམ་ཤས་ཏ་ ཨ་རྟག་རི་ རིང་ག་སམས་ བཅྩོ་ཁ་རྐྱབ་ཤས་དགྩོཔ་ཨན། 
སམས་ཁརི་ག་ཅ་མནྩོཝ་ཅག་ མ་འབད་བརི་མནྩོ་མ་འད་ ལགས་ཤྩོམ་ཨན་ན? ཟྩོགཔ་
ཨན་ན? དྲེན་པ་གས་བདའ་ཟུན་དགྩོ། ད་ལས་ཤས་བཞིན་གྱིས་ བཟང་ངན་གྱི་དབྱ་
དཔྱེད་འབད་ན་ལུ་ གྩོམས་སང་ཚུད་བཅུག་དགྩོ། ད་ལས་ ལགས་ཤྩོམ་ཨན་མ་ཚུ་འབད་
ན་དང་ ལགས་ཤྩོམ་མན་མ་ཚུ་ མ་འབད་བརི་བཞིག་དགྩོ། 

ད་ཅག་གས་མ་དྩོ་བརི་ སམས་འད་ག་ཅ་ཡིང་ མནྩོ་མ་ཅག་ཨནམ་ལས། སམས་འད་རི་
ག་ཅ་བཟུམ་ཨན་ན? མནྩོ་ཐངས་ག་ད་སྦེ་ཨན་ན? མནྩོ་ན་ཚུ་ག་ལས་འབྱུང་དྩོ་ག? 
ག་ཏ་ཡིལ་འགྱིྩོ་དྩོ་ག? ག་ཅ་གུ་གནས་ཏ་སྡིྩོདཔ་ཨན་ན? དམགས་པ་གཏད་ད་ 
བསྩོམ་དགྩོཔ་ཚུ་ཡིང་ཤས་ཚུགསཔ་ འབད་དགྩོཔ་ཚུ་ བརྩོད་དྩོན་འད་ག་འྩོག་ལས་ སྩོབ་
སྩོན་འབད་དགྩོཔ་ཨན།། 
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བརློད་དོན་གསུམ་པ། རང་གི་ལམ་སྟློན་འདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྟེལ་ཏེ་  བརློད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ 
གཤམ་འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སྟློན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟྟེ་ 
བརློད་དོན་འདི་དང་འབྟེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡ - བཟང་པོའི་བསམ་སློད། (ལྷག་དེབ)  
༢ འཁོར་བའི་ལས་རླུང་། (ལྷན་ཐབས) 
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རློང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ 
ལྷག་ནི་ལུ་བརློན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརློན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. ཕུགས་ཀི་བདེ་བ། 
རང་གི་སེམས་ ལགེས་ཕློགས་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་གི་ཐབས་རིག་འཐོབ་ནི་དང་ རིག་རལ་བཞི་འཐོབ་ཐབས་
ལུ། 

༉ སམས་འད་དག་བ་དང་ སྡིག་པ་གཉིས་ཆ་རི་ འབད་བཅུག་མ་ རྒྱལཔྩོ་བཟུམ་
དང་། གཟུགས་འད་ སམས་ཀྱིས་ ག་བཀྩོལ་མ་དང་ འཁྲིལ་འབད་མ་ འཇིརི་རིྩོགས་
བཟུམ་ཅག་ཨན། ཡི་རིབས་ཀྱི་ ལཱ་ཅག་འབད་རུང་ སམས་ཀྱི་སྐུལ་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་
འགྱིྩོ་ན་དང་། ལཱ་ ངན་པ་ཅག་འབད་རུང་ སམས་ཀྱི་སྐུལ་མ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ འགྱིྩོཝ་མས། 
རིང་ག་སམས་འད། དྲེན་པ་དང་ཤས་བཞིན་གྱི་ཐྩོག་ལས་ བདག་འཛིན་འབད་དགྩོ། 

རིང་ལུ་ཡིྩོན་ཏན་དང་ གཞིན་ག་དམ་ཅག་ཡིྩོད་རུང་ སམས་ཀྱིས་གྩོ་མ་ཆྩོད་པ་ཅན། ཡིྩོན་
ཏན་འད་ཚུ་ངན་པའ་ལམ་ལུ་ གཡིྩོག་བཀྩོལ་ཏ་ རིང་དང་རིང་ག་ཕམ་སྤུན་ཆ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཚུ་ལུ་ གནྩོད་པའ་ལཱ་ངན་འབདཝ་ཨནམ་ལས། སམས་བདག་འཛིན་འབད་ན་འད་ གལ་
ཆ་ཤྩོས་ཅག་ཨན། 

ད་འབདཝ་ལས། རིང་ག་སམས་ཁ་ལུ་ རྣམ་རྟྩོག་ངན་པ་ རིྩོགས་ལུ་ གནྩོདཔ་བཀལ་ན་
དང་ སྡིག་པའ་ལཱ་འབད་ན་ རིང་ག་མ་ཚ་ འཕྲྩོ་བརླག་གཏང་ནའི་ མནྩོ་བསམ་ངན་པ་
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ད་བཟུམ་ ཤརི་ཏ་འྩོང་པ་ཅན་ ཆུ་ལུ་རི་མྩོ་འབྲི་དྩོ་བཟུམ་ ཡུན་རིང་བཅུག་ན་མ་འྩོང་། ད་
ལས། དག་བའ་ལཱ་འབད་ན་དང་ རིང་གཞིན་ལུ་ ཕན་པའ་མནྩོ་བསམ་རི་ བཏང་ས་འྩོང་
པ་ཅན། རྩོ་ཡི་གུ་ རི་མྩོ་འབྲི་དྩོ་བཟུམ་ ནམ་ཡིང་ཡིལ་མ་བཅུག་པརི་ བཞིག་ས་འབད་
དགྩོ། 

ད་ལྟྩོ་ ང་བཅས་ཚུ་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་ཡིྩོན་ཏན་སངས་ཏ་ སྡིྩོད་པའ་གནས་སྐབས་ནང་། རིང་
ག་སམས་འད་ རིང་གས་ བདག་འཛིན་མ་འབད་བརི་ ཆ་རིྩོགས་ངན་པ་དང་བསྡིྩོམས་ཏ། 
ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་ རི་བཟ་ན་ག་སྨན་ཚུ་ ལྩོངས་སྤྱིྩོད་ད་སམས་ལང་ཤྩོརི་ ཐལ་བཅུག་ན་
མ་འྩོང་། ད་མ་ཚད། རིྩོགས་ཆ་རིྩོགས་ལ་ལུ་ཅག་ སྩོབ་རིམ་ བདུན་བརྒྱད་ད་ཅག་བལྟ་ས་ 
སྩོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཐྩོན་ཞིནམ་ལས། དད་གཡིྩོགཔ་དང་། གཞིན་ཡིང་ ལཱ་ཆུང་ཀུ་རི་
འཚལ་ གཉིན་རྐྱབ་ས་སྡིྩོད་མ་ཚུ་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་བཟུམ་ སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ ཚ་བར་ཉིན་མ་
དགྩོ། དཀའཝ་སྦེྩོམ་ག་ཅ་ཡིང་ སྤྱིད་མ་དགྩོ་པརི་ སྡིྩོད་མ་ཚུ་ལུ་ སམས་ཤྩོརི་ཏ་ རིང་
ག་སྩོབ་གྲྭ་བཀྩོ་བཞིག་ས་ འགྱིྩོ་ན།ི ཟར་བའ་ མནྩོ་བསམ་ཚུ་ གཏང་ན་མ་འྩོང་། ད་ལྟྩོ་ 
དཔ་ཆ་ལྷབ་པའ་སྐབས་ དཀའ་ངལ་ ག་ཅ་བཟུམ་འཐྩོན་རུང་ འཐྩོན་བཅུག། རིང་ལུ་
ཡིྩོན་ཏན་ཅག་རི་ ལགས་ཤྩོམ་ཡིྩོདན་ དགའཝ་སྐྱདཔ་འབད་སྡིྩོད་ན་ིའད་ མ་པ་ལས་
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འཐྩོབ་ཟར་ བད་བ་ ཆུང་ཀུ་ཅག་ལུ་ སམས་ཤྩོརི་བ་ཅན་ བད་བ་སྦེྩོམ་འད་ རིང་ག་ལག་
པ་ལས་ ཤྩོརི་ན་ཨནམ་ལས་ རིང་ག་སམས་འད་ བདག་འཛིན་འབད་དགྩོ། 

ལཱ་ ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ དང་པ་རི་ རིང་ག་སམས་འད་གས་ མནྩོ་ཐངས་འད་བརྟགས་
ཤང་དཔྱེད་ད་ སམས་ཀྱི་བསམ་པ་ངན་པ་དང་ མ་བཏུབ་འབད་ནའི་ མནྩོ་བསམ་རི་
གཏང་པ་ཅན་ ལཱ་འད་མ་འབད་བརི་ བཞིག་ནའི་ལམ་ལུགས་ལུ་ སང་བ་ཚུད་བཅུག་
དགྩོ། ད་མན་པརི་ རིང་ག་སམས་འད་ རིང་གས་ བདག་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པརི་ 
ངན་པའ་དབང་ལུ་ཐལ་སྩོ་པ་ཅན། དང་པ། གཞུང་ལུ་ ཕྱེག་ཕྱེད་ཞུ་མ་ཚུགས་པརི་ 
གཞུང་ག་ཟད་འགྩོ་ཆུད་ཟད། གཉིས་པ། ཕ་མའ་དྲེན་ལན་ འཇིལ་མ་ཚུགས་པརི་ ཕ་
མའ་ཟད་འགྩོ་དང་ རི་འདྩོད་སྩོང་ལྩོག། གསུམ་པ། རིང་ག་མ་ཚ་འད་ནང་ རིང་མགྩོ་
རིང་འདྲེྩོང་འབད་ སྡིྩོད་མ་ཚུགས་པརི་ འགྱིྩོ་ན་ཨནམ་ལས། རིང་ག་སམས་འད་ རིང་
གས་བདག་འཛིན་འཐབ་ས་ ཕུགས་ཀྱི་བད་བའ་རྒྱུ་ ཆྩོས་ཡིྩོན་ཏན་སྦེྩོམ་བལྟ་ན་ལུ་ ར་
འགངས་དགྩོཔ་འད་ ཁག་ཆ་ཤྩོས་ཅག་ཨན་ནྩོ།།  

སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡- འབྲི་རྩོམ་འད་གས་ ལྷག་མ་ཚུ་ ག་ཅ་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབདཝ་ཨན་ན? 
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༢- ལུས་སམས་གཉིས་ དཔ་ག་ཅ་ལུ་བཞིག་ནུག་གྩོ? 

༣- འབྲི་རྩོམ་འད་ནང་ ལགས་ཉིས་ཀྱི་ཆ་ག་ཅ་རི་འདུག་གྩོ? 

༤- སམས་ལུ་ མ་ཐག་པའ་སྡུག་བསལ་ཚུ་ཕྩོགཔ་ད་ བཟང་པྩོའ་ཐབས་ལམ་ག་ཅ་རི་
བཏྩོན་དགྩོཔ་འདུག་གྩོ? 
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༢. དགུང་སངས་མཐོན་པོ། 
      ཞབས་ཁྲ་ལྷག་ནི་དང་ དུམ་ག་རྟེ་བི་ནི་གི་ རིག་རལ་ འཐོབ་ཐབས་ལུ། 

དགུང་སངས་མཐོན་པོ་ཁྲ་ིགདུགས་ཉི་མ་ཤར།། 
དློད་ཉམས་ལན་པའ་ིའློད་ཟྟེར་ཀུན་ལུ་ཁབ།། 
གིང་བཞིའི་མི་རྣམས་དགའ་བའི་ཉམས་ཤིག་ཤར།། 
དགའ་བའི་ཉི་མ་ནུབ་པ་མྟེད་པར་ཤོག། 

ཤར་རིའ་ིརྟེ་ལས་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཤར།། 
བསིལ་ཉམས་ལན་པའ་ིའཛུམ་ཟྟེར་ཀུན་ལུ་ཁབ།། 
གིང་བཞིའི་མི་རྣམས་སིད་པའི་ཉམས་ཤིག་ཤར།། 
སིད་པའི་ཟླ་བ་ནུབ་པ་མྟེད་པར་ཤོག། 

ལྷ་ཡི་གཡུས་ལུ་དཔག་བསམ་ལློན་ཤིང་འཁྲུངས།། 
ཞིམ་མངར་ལན་པའི་འབས་བུ་འབུམ་ཕྲག་འཚོ།། 
ལྷ་རྣམས་གང་འདོད་ལོངས་སློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས།། 
ཕུན་ཚོགས་ལློན་ཤིང་ལ་ོའདབ་རྒྱས་པར་ཤོག། 

གསེར་ཁྲིའི་སྟྟེང་ལུ་མ་ིདབང་རྒྱལ་པོ་བཞུགས།། 
  ཕུན་ཚོགས་བསོད་ནམས་སྟློབས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར།། 

རྒྱལ་སིད་ཆོས་བཞིན་སློང་བའི་ཉམས་ཤིག་ཤར།། 
ཆོས་ཀ་ིརྒྱལ་པའོི་སྐུ་ཚེ་བརན་པར་ཤོག། 
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སློང་ལཱ། 
༡. ཞབས་ཁྲ་འདི་ནང་ རློམ་མི་འདི་གིས། དགའ་བའི་ཉི་མ་ནུབ་པ་མྟེད་པར་ཤོག། སིད་པའ་ི

ཟླ་བ་ནུབ་པ་མྟེད་པར་ཤོག། ཕུན་ཚོགས་ལློན་ཤིང་ལོ་འདབ་རྒྱས་པར་ཤོག། ཟྟེར་བཀོད་ད་ེ
འདུག། དེ་སྟེ་ བཀོད་དགོ་པའི་ ཁུངས་ ཞབས་ཁྲ་ནང་ལས་འཚོལ། 

༢. གིང་བཞི་གི་མི་ལུ་ དགའ་སིད་འདི་ ག་ལས་འབྱུང་དོ? ལེགས་ཤོམ་འབད་བིས། 
༣. སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན། དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ སིད་ཏོང་ཏོ་འད་ི ག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་

མས་ག?ོ བསམ་འཆར་བཀོད། 
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༣. བསབ་བ། བློ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། 
དཔྱྟེ་གཏམ་ནང་གི་དོན་དག་དང་ འདི་གི་ཁད་རྣམ་ ཚིག་གི་བར་ན་བཙུགས་ཐངས་ འགྟེལ་
བཤད་ དཔེ་དོན་དང་ གོ་དོན་ མིང་ཚིག་གི་སྟེབ་ཚུ་ཤེས་ཐབས་ལུ། 

བློ་དཀནོ་མཆོག་གསུམ་མར་གཏདན། 
ལས་འབས་བསླུ་བ་མི་སིད། 

ཡེ་ཤེས་པའི་མདའ། 
རྐྱབ་སར་མི་མཐོང་ཕོག་སར་མཐངོ་། 

སྟློབས་ལྷ་དང་མཉམ་རུང་།། 
མཛདཔ་མི་དང་བསྟུན་དགོ། 

ཚ་དགན་ལྕགས་ཡང་བཞུ། 
བསིལ་དགན་ཆུ་ཡང་རློག་མ་བཏགས། 

གནམ་ལས་གནམ་ལྕགས་མ་བུདན།།  
ས་ལས་ས་ཆུ་མི་འཐོན།།  

བང་ལས་སི་བསེར་མ་འཕུ་ན། 
ལྷློ་ཡི་ཙན་དན་གཡོ་དགོཔ་མྟེད། 

རྟེམློ་མཐོ་གང་གཅད་པ་ལུ།། 
རཝ་འདོམ་གང་བསལ་དགོ། 

མངན་རྒྱལ་བའི་གསུང་ཡང་སློ།། 
དགན་ཨའི་གི་ཨོམ་ཡང་དུག། 
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སློང་ལཱ།  དི་བ།  
ཀ་ འློག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མ་ིདཔེ་ཚུ་ག་ི དོན་བིས། 

༡. སྟློབས་ལྷ་དང་མཉམ་རུང་། །མཛདཔ་མི་དང་བསྟུན་དགོ། 
༢. ཚ་དགན་ལྕགས་ཡང་བཞུ། བསལི་དགན་ཆུ་ཡང་རློག་མ་བཏགས། 
༣. བང་ལས་སི་བསེར་མ་འཕུ་ན། ལྷློ་ཡི་ཙན་དན་གཡོ་དགོཔ་མྟེད། 
༤. མངན་རྒྱལ་བའི་གསུང་ཡང་སློ།། དགན་ཨའི་གི་ཨོམ་ཡང་དུག། 

ཁ་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན། 
 སྟློབས་ལྷ་དང་མཉམ་རུང་།། ཟྟེར་བའ་ིསབས་ཀི་  

སྟློབས་འད་ི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་གོཝ་ཨིན། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སློད།/ཁེ་རློ་ཡོད་མི། 
མཉམ་རུང་འདི་་་་་་་་་་་་་ ལུ་གཝོ་ཨིན། འདན་འད།/གཅིག་ཁ། 

  མཛད་པ་མི་དང་བསྟུན་དགོ། ཟྟེར་བའ་ིསབས་ཀི་ 
 མཛད་པ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་ ལུ་གོཝ་ཨིན། ལཱ་འབད་ནི་/ལཱ་འབད་ཐངས། 
 བསྟུན་དགོ་འདི་་་་་་་་་་་་་ ལུ་གཝོ་ཨིན། གློས་སྟུན་/འཁྲིལ་ནི། 
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༤. ལས་ངན་བུ་མློ། 
སྲུང་གི་དོན་དག་དང་ འདི་ནང་གི་ཁད་ཆོས་ དོན་མཚམས་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ ལྷག་
ཐངས་དང་ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟྟེ་ གོ་དོན་འཚོལ་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ཨིན། 

༈ སྤུ་ན་ཁའ་ རྩོང་ཁག་ག་ཆ་འྩོག་ གཡུས་འཛིམ་མའི་ས་ལུ་ བུམྩོ་རིགས་བཟང་
ཟར་མ་ཅག་ ཡིྩོདཔ་མས། མྩོ་ག་ཨ་པ་འད་ མྩོ་ཆུང་ཀུ་བསང་ལས་གྱིྩོངས་སྩོ་ནུག། ཨའ་
འད་ཡིང་ དྩོན་ཧང་ག་ནད་གཞི་ཅག་ཡིྩོད་པའ་གུ་ མག་ཏྩོ་ཡིང་ཞིརིཝ་ཅག་ཨན་དྩོ་ཡིྩོདཔ་
མས། མྩོ་ སྩོབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ལས་ ཐབས་མད་པརི་ དཔྱེ་ཆ་ལྷབ་ན་བཞིག་ས་ ཨའ་
ག་ནད་གཡིྩོག་བརྒྱུགས་ཏ་ེ ལུས་སྩོ་ནུག། མྩོ་ག་ཨའ་འདན་ ཨ་རྟག་རི་བུམྩོ་འད་ལུ་ 
གཡིྩོག་ཅག་མད་སན་ ཁྱམ་ནང་ལཱ་རུབ་འབད་མ་ ག་ཡིང་མད་པརི་ ཐང་ཆད་སུ་ཅག་
འབད་ སྡིྩོད་ནུག།  

ནམ་ཅག་འབདཝ་ད། ཨའ་གས་ རིགས་བཟང་ ཁྱྩོད་གཉིན་མ་རྐྱབ་ཚུན་ཚད་ ང་ཤ་རུང་
དབུགས་ ཆད་མ་ཚུགས་ན་མས། ཁྱྩོད་གཉིན་དང་གྩོགས་ཅག་ འཚལ། ཟར་སབ་ནུག། 
མྩོ་ཡིང་ ཨའ་གས་སབ་པའ་ཁ་ལུ་ཉིན་ཏ་ བུཚ་བསྩོད་ནམས། ཟར་མ་དང་གཅག་ཁརི་ 
གཉིན་རྐྱབ་ནུག། ཁྩོ་ག་མག་ཁརི་ མྩོ་འད་ལྷ་ཡི་སྲསམྩོ་ཅག་ལས་ ལྷག་པའ་ཡིད་
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འཕྲྩོག་མ་ཅག་འབད་ མཐྩོང་ན་ད་གས། ནང་ན་ལས་ད་ལྟ་རི་ རིང་བ་དྲེགཔ་གཞིན་ཅག་
གས་ འཁྱད་མ་བདའ་ག? ཟར་འདྲེྩོག་པའ་ཚ་གྱིང་གས། མྩོ་ མ་གཞིན་དང་ བླྩོ་སབ་
རུང་ཙགཔ་ཟ་ དྲེག་བསྐྱད་དེ་ མྩོ་ཕྱེ་ཁ་རི་ར་ལས་ མ་གཏང་པརི་བཞིག་དྩོ་ཡིྩོདཔ་མས།   
ཚརི་གཅག་འབདཝ་ད། ཁྩོ་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ རྒྱབ་ཐལཝ་ད། ཨའ་ཤུགས་འབད་ ན་ས་ 
སྨན་ཁང་ནང་ ཨའ་ཁྱད་ད་ འགྱིྩོ་དགྩོཔ་ཐྩོན། ནད་དཔྱེད་འབདཝ་ད། དྲུང་འཚ་གས་ 
ཁྱྩོད་ཀྱི་ཨའ་འད་ དྩོན་ཧང་ག་ནད་གཞི་ཨན་མས། དྩོན་ཧང་ག་ནད་འད་ ལཱ་ཁག་ཅག་
ཨན། འད་ལུ་ ཕན་དགྩོ་པ་ཅན་ མྩོ་ལུ་ མནྩོ་བསམ་གཏང་བཅུག་ན་དང་ ཚ་གྱིང་དང་
སྡུག་བསལ་ ཨ་ཙ་ཅག་ཡིང་མདཔ་འབད་ སམས་བདེཝ་ བཞིག་དགྩོཔ་ཨན། ད་མན་ 
ཚ་སྲྩོག་ལུ་བརི་ཆད་ཡིང་ འབྱུང་སྲདཔ་ལས། ལགས་ཤྩོམ་འབད་ བདག་འཛིན་འབད། 
ཟར་སབ་ནུག། དའི་བསང་ལས་ མྩོ་ རིང་དབང་མད་པརི་ མག་ལས་མག་ཆུ་ཤྩོརི་ཏ་ 
ཁྱམ་ནང་ལྩོག་སྩོ་ནུག།   
མྩོ་ཁྱམ་ནང་ མ་ལྷྩོད་པའ་ཧ་མརི་ རྨགཔ་འད་ི ཁྱམ་ནང་ལྷྩོད་ད་ སྡིྩོད་ཡིྩོདཔ་མས། མྩོ་
ཁྱམ་གྱི་སྩོ་ཁ་ལས་ འཛུལཝ་ཅག་ སབ་ལྩོང་ག་ན་ཡིང་མད་པརི། ཁྩོ་གས་ ཁྱྩོད་ག་ཏ་
སྩོང་ཡི?ི ཨམ་སྲུ་ཟར་མ་འད་ ཁྱམ་ནང་ཁུ་སམ་སམ་འབད་སྡིྩོད་ད་ བཞིས་སྩོ་འབད་ 
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གྩོ་ལ་འཁྱུ་སྦེ་ སྡིྩོད་ན་ག་ལཱ་ཨན། རིྩོ་ཁྱ་སྤྱིང་ཁྱ་བཟུམ་འབད་ ག་ཏ་བཤལ་ཏ་སྩོང་ཡི?ི 
ཟར་ ཧད་བཏགས་འཚལ་ བྱལཝ་མ་ཆྩོད་པའ་བརི་ན་རི། དྲུང་འཚ་འད་ སྩོ་བརྡུངས་ཏ་ 
ཨའ་ག་སྨན་བཀལ་བརི་འྩོངམ་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ནུག།   
རྨགཔ་འད་ིགས་ ཁྱྩོད་ག་སྨྩོ་? ནཱ་ ག་ཅ་འབད་བརི་འྩོངས་ཡི་? ཟར་སབ་ད། དྲུང་
འཚ་གས་ ང་བཅས་གཉིས་ ཧ་མ་ལས་ཆ་རིྩོགས་ཨན། ད་རིས་ ང་གས་ ཕྱེའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་དྲུང་འཚ་མཁས་པ་ཅག་ལས་ སྨན་ལགས་ཤྩོམ་ཅག་ཐྩོབ་ས། ད་ མྩོ་ག་ཨའ་ལུ་ 
བཀལ་བརི་འྩོངས་ཡི། ཟར་སབ་ད། ད་ལས་ ཁྩོ་གས་ ང་གས་ད་ལྟྩོ་ཚུན་ཚད་ ནདཔ་
དྲུང་འཚ་འབད་སརི་ འགྱིྩོཝ་མ་གཏྩོགས། དྲུང་འཚ་ནདཔ་འབད་སརི་ འྩོང་སརི་མ་
མཐྩོང་། ཟར་སབ་ས་ ཨམ་སྲུ་ག་ལག་པརི་བཤད་སྦེ། ཁྱྩོད་ ཁྩོ་འབད་སརི་སྩོང་སྩོཔ་
ཨན་ནྩོ་ཞིག? ཁྱད་གཉིས་ ནམ་ལས་ཀྱི་ ཆ་རིྩོགས་སྨྩོ? ཟར་ཁྩོ་ག་གདྩོང་ཁ་རི་ ཕརི་
འཐན་ཚུརི་འཐན་འབདཝ་ད། དྲུང་འཚ་འད་ མྩོ་ལུ་བལྟ་ སྡི་ཆ་རུང་ ཁྩོ་ལུ་འདྲེྩོགས་པའ་
ཤུགས་ཀྱིས་ ག་ན་ཡིང་ སབ་མ་ཚུགས་པརི་ ལྩོག་ཡིརི་སྩོ་ནུག།    
དའི་ནངས་པརི་ཡིང་ ཨའ་ག་ནད་འད་ལྩོག་ས་ ཁྩོང་གཉིས་ཆ་རི་ སྨན་ཁང་ནང་འགྱིྩོ་
དགྩོཔ་ཐྩོན་སྩོ་ནུག། མྩོན་ དྲུང་འཚ་དང་འཕྱེད་པ་ཅན་ ཁྩོ་གས་ ཧད་བཏགས་འཚལ་འྩོང་
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མནྩོ་བའ་ སྡུག་བསལ་གྱིས་ སམས་ལུ་མ་ཤྩོང་བའ་ཚ་གྱིང་འབག་ས། ད་རིས་དྲུང་འཚ་
འད་ ཁྩོ་རི་མན་པ་ཅན་དྲེག་ན་མས། ཟར་ མནྩོ་བསམ་ སམས་ལུ་ མ་ཤྩོངམ་འབད་
བཏང་། ལམ་འགྱིྩོ་བའ་བརི་ན་རི་ འདྲེྩོགས་འདྲེྩོག་པའ་ཧང་ཁརི་འདྲེ།ེ ཟར་ སབ་དྩོ་
བཟུམ་འབད་ ད་ཚ་ཡིང་ ནདཔ་བརྟག་དཔྱེད་འབད་མ་ སྐྩོརི་རྒྱབ་འད་ དྲུང་འཚ་འད་ལུ་
རི་ཕྩོགཔ་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ནུག།    
མྩོ་ ནང་ན་ ཨའ་ཁྱད་སྩོངམ་ད། དྲུང་འཚ་གས་ ཁ་ཙ་ ང་ཕརི་འྩོངས་ཏ་ེ ཁྱྩོད་ལུ་གནམ་
མད་ས་མད་དཀའ་ངལ་བྱན་ཡི། ཙགཔ་མ་ཟ། ཟར་སབ་ད། མྩོ་རིའ་ རྨགཔ་ག་འབད་
གཞིག་ལུ་བལྟ་ ངྩོ་ཚ་ས་ མག་ཏྩོ་ནང་མག་ཆུ་རྒྱ་མཚ་བཟུམ་ འཁྱལ་སྦེ་ དྲུང་འཚ་ད་སྦེ་
མ་གསུངས། ང་ག་མནྩོ་བསམ་ལུ་འབདན་ གཉིན་གྩོགས་གཅག་ཡིྩོདན་ ང་དང་ངའི་
ཨའ་ལུ་ ཕན་ཐྩོགས་ན་འདྲེས། ཟར་ མནྩོ་ས་སྡིྩོད་ཅ། ད་འབདཝ་ད། དག་མདན་གཉིན་
འཚལ། ཟར་ སབ་དྩོ་བཟུམ་འབད་ ཧང་སྐལ་སྡུག་བསལ་ཨན་པས། ཟར་སབ་སྡིྩོད་
སྡིྩོད་པའ་བརི་ན། བསྩོད་ནམས་ཀྱིས་ ཤ་ཁྱ་གས་ཤ་ལུ་སྡིང་དྩོ་བཟུམ་ ད་རིས་ངའི་ཨམ་
སྲུ་འད་ ནང་ན་ག་ཅ་འབདཝ་ཨན་ན? ཟར་ སྩོ་ཕྱེས་ཏ་ནང་ན་ འཛུལ་འྩོངས་ནུག།   
བླྩོ་སབ་སྡིྩོད་སརི་མཐྩོང་ས་ ཧང་སྐལ་རི་ ཁྩོ་ཞི་སྡིང་མ་བཟུམ་འབརི། མྩོ་དང་ཨའ་ག་ 
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ལག་པ་ལས་བཤད་ད། ཨའ་དང་བུམྩོ་ཁ་རུབ་ས་ ང་ལུ་ མགུ་སྐྩོརི་རྐྱབ་ཨན་ན་? ཁྱྩོད་
ན་བརྫུ་བཏབ་ས་བུམྩོ་འད་ དྲུང་འཚ་དང་འཕྱེད་པརི་ ཁྱད་འྩོངས་འྩོངམ་ཨན་ནྩོ་ཞིག། ལྟྩོ་
ཨ་ཁམ་ལྩོད་མརི་མ་ཐལ་བརི་ ཁྱད་གཉིས་ ང་ཧྲིལ་བུམ་ལྩོད་མརི་གཏང་ནའི་ རས་མ་
རྐྱབ་སྨ་རི། ཟར་སབ་ས། གཉིས་ཆ་རི་ ཁྱམ་ནང་ཁྱད་ཡིརི་སྩོ་ནུག།  

ཁྱམ་ནང་ལྷྩོད་ཞིནམ་ལས་ མྩོ་གནམ་མད་ས་མད་དྲེངས། ལག་པ་ལས་ཁྲིག་ཐྩོན། ལམ་
ཡིང་ འགྱིྩོ་མ་ཚུགས་པརི་ ཨ་ལྩོ་བཟུམ་ས་ཁརི་གྩོབ་ས་ ཨའ་འབད་སརི་འགྱིྩོཝ་ད། 
ཨའ་གས་ མག་གས་མ་མཐྩོང་རུང་ བུམྩོ་འད་ག་སྔུ་མ་ལུ་བལྟ་ས་ སམས་ཀྱིས་བཟྩོད་
མ་ཚུགས་པརི་ ཁྩོང་རི་མ་སྨད་གཉིས་ ཕངམ་བཏབ་ས་ སྡིྩོད་པའ་བརི་ན་ ཨའ་འད་ 
ཁ་ལས་བླྩོ་ཡིང་འཐྩོན་ན་མད་ གཟུགས་ཡིང་ ཁྩོད་ས་ས་ཐལ་སྩོ་ནུག།  

སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡. རིགས་བཟང་ གཉིན་རྐྱབ་དགྩོ་པའ་ གནད་དྩོན་ངྩོ་མ་གཉིས་བྲིས། 

༢. ཁྱྩོད་ལུ་ རིགས་བཟང་ག་ གཉིན་བཟུམ་ཅག་ཚུད་པ་ཅན། ག་ད་སྦེ་ འབད་ན་
སྨྩོ? བཤད་པ་བྲིས། 
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༣. གཉིན་རྐྱབ་ན་ཨན་པའ་ གཉིན་གྩོགས་ལགས་ཤྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆྩོས་དག་པ་ཅག་ 
ཐྩོ་བཀྩོད་འབད། 

༤. སྲུང་འད་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅན་ ག་ཅ་ཟར་བའ་ བླྩོ་ཨན་པས་གྩོ? གྱིལ་གཉིས་
ནང་ བྲིས།  

འྩོག་ལུ་ བཀྩོད་ཡིྩོད་མ་ དྲེ་བ་གཉིས་ཀྱི་ ཚག་མཚམས་ལགས་ཤྩོམ་འབད་བཟྩོ། 

ཀ་ མནྩོ་མ་ཤསཔ་ལས་གཉིན་རྐྱབ་པ་ཅན་དཀའ་ངལ་ག་ཅ་རི་འཐྩོན་འྩོང་གྩོ? 

ཁ་ ཨའ་སྨན་ལགས་ཤྩོམ་ཐྩོབ་རུང་དྲེག་མ་ཚུགས་མ་འད་ག་ག་སྐྱྩོན་ལུ་བརྟན་ཏ་
ཨན་མས་གྩོ? 
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ལྷན་ཐབས། 
༡. འབད་དགོཔ་དང་བཞག་དགོཔ། 

༉ ང་བཅས་རིའ་ མ་ཚ་འད་ནང་ འབད་དགྩོཔ་དང་། འབད་མ་དགྩོ་པའ་ ལཱ་ལ་ཤ་
ཡིྩོད། ད་ག་ནང་ལས། ཁག་ཆ་ཤྩོས་འད་ འབད་དགྩོཔ་དག་བ་བཅུ་དང་། བཞིག་དགྩོཔ་ 
མ་དག་བ་བཅུ་ཨན། འབད་དགྩོཔ་དག་བ་བཅུ་ ཟར་མ་འད། 
༡. ལུས་ཀྱིས།  

༡.༡ སྲྩོག་སྐྱབས་འབད་ན།  
༡.༢ སན་པ་གཏང་ན།  
༡.༣ སྡིྩོམ་པ་དམ་ཚག་བསྲུང་ན་གསུམ་དང་།  

༢. ངག་གས།  
༢.༡ གཏམ་ཕྲང་ས་བདན་པ་སབ་ན།  
༢.༢ མ་འཆམ་མ་ཚུ་ག་བརི་ན་འཆམ་ཁ་བཟྩོ་ན།  
༢.༣ ཚག་ཧན་ཏྩོང་ཏྩོ་འབད་སབ་ན།  
༢.༤ ཨ་རྟག་རི་ཕན་པའ་བསབ་བྱ་བྱན་ན་བཞི་ཨན། 
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༣. སམས་ཀྱིས། 
༣.༡ གཞིན་གྱིས་བདག་འཛིན་འབད་མ་དངྩོས་པྩོ་དང་གང་ཟག་ལུ་སམས་མ་

ཆགས་ན། 
༣.༢ གཞིན་ལུ་ཕན་ཐྩོགས་ན།  
༣.༣ ལས་རྒྱུ་འབྲིས་ལུ་ཡིད་ཆས་དང་ ཆྩོས་དང་བླམ་ལུ་དད་པ་དག་སྣང་

བསྐྱད་ན།  
འབད་མ་དགྩོ་པའ་ལཱ་ མ་དག་བ་བཅུ་ ཟར་མ་འད། 
ཀ་ ལུས་ཀྱིས། 

ཀ་༡ སྲྩོག་གཅྩོད་འབད་ན།   
ཀ་༢ ཨརིཝ་བརྐུ་ན།  
ཀ་༣ རིང་དང་ངྩོ་ཚ་ཕྩོག་མ་དང་ གཉིན་གྩོགས་ཡིྩོད་མ་ ན་ཚད་མ་མཉིམ་མ་

ཚུ་དང་འདྩོད་སྤྱིྩོད་འབད་ན།  
ཁ་ ངག་གས། 

ཁ་༡ ཤྩོབ་རྐྱབ་ན།  
ཁ་༢ རིྩོགས་ཀྱི་བརི་ན་ཕུང་བཟྩོ་ན།  
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ཁ་༣ གཞིན་ལུ་ཁ་ཟྩོགཔ་སབ་ན། 
ཁ་༤ དྩོན་མད་ཀྱི་བཤད་ཐྩོ་བརལ་ཏ་སྡིྩོད་ན་དང་བཞི་ཨན། 

ག་ ཡིད་ཀྱིས། 
ག་༡ རིྩོགས་ཀྱི་མ་དང་ཅ་ལ་ལུ་ སམས་ཤྩོརི་ཏ་ རིང་ལུ་འཐྩོབ་ཐབས་ཀྱི་ 

བསམ་པ་བསྐྱད་ན། 
ག་༢ གཞིན་ལུ་གནྩོད་སམས་བསྐྱད་ན།  
ག་༣ ཆྩོས་དང་ བླམ་ དག་འདུནཔ་ལུ་ དད་ལྩོག་ཞུ་ན་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲིས་

ལུ་ཡི་མ་ཆས་ན། དག་བ་བཅུ་དང་ མ་དག་བ་བཅུ་ཡི་རྣམ་གཞིག་ ཧ་
གྩོ་ས་ དབྱ་བ་ཕྱེ་ཤསཔ་འབད་དགྩོ་མ་འད་ རིང་ག་མ་ཚའི་ནང་ལུ་ ད་
དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ འཐབ་དགྩོ་པའ་ དྩོན་ལུ་ཨན་
ནྩོ།།  
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༢. ངོ་རགས་བདག་འཛིན། 
རང་ཆས་བཞག་སྟྟེ་གཞན་ཆས་མ་སིགས་ས་ཨ་ལོ་ཚུ།། 
རང་ཆས་གློན་ཏེ་འཇའ་རིསམློ་བཟློ་དགོ་ཨ་ལོ་ཚུ།། 

རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ངོ་རགས་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 
རང་གི་འབྲུག་པའི་དཔའ་ཉམས་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 

རང་ལུགས་བཞག་སྟྟེ་གཞན་ལུགས་མ་འབད་ཨ་ལོ་ཚུ།། 
རང་ལུགས་བཟང་པོ་སིག་ལམ་ཤེས་དགོ་ཨ་ལོ་ཚུ།། 

ཕ་མ་བཟང་པོའི་བུ་གཞིས་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 
རང་ལུགས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 

རང་ཁ་བཞག་སྟྟེ་རློགས་ཁ་མ་སབ་ཨ་ལོ་ཚུ།། 
རང་གི་སད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་ཨ་ལོ་ཚུ།། 

རང་གིས་གཞུང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 
རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཐབས་ལམ་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 

རང་གཡུས་བཞག་སྟྟེ་མི་ཡུལ་མ་འཁམས་ཨ་ལོ་ཚུ།། 
རང་ཡུལ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་སློད་དགོ་ཨ་ལོ་ཚུ།། 

རང་ལུ་དགོ་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 
རང་གི་གཡུས་སློ་འཛིན་སློང་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 

རང་ཆོས་བཞག་སྟྟེ་གཞན་ཆོས་མ་འབད་ཨ་ལོ་ཚུ།། 
རང་ཆོས་བཀའ་རིང་ཟུང་འབྟེལ་འབད་དགོ་ཨ་ལོ་ཚུ།། 

རང་ལུ་ཕན་པའི་དམ་ཆོས་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།། 
ཕི་མའི་ལམ་བཟངབསྒྲུབ་ནི་ཟྟེར་རུང་འདི་ར་ཨིན།།  
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སློབ་ཚན་༤ པ། བརློད་དོན་ ཐབས་ཤེས། 

བརྩོད་དྩོན་འད་ མ་མཁས་པ་ཚུ་ག་ཁྱད་ཆྩོས་ཅག་ཨན། དཔར་ན། ཅ་ལ་སྦེྩོམ་ཅག་ རིང་
གས་འཐན་མ་ཚུགས་པ་ཅན་ མ་གཉིས་རུབ་ས་འཐན་མ་འད་ཐབས་ཤས་ཅག་ཨན། ད་
བ་ཡིང་ལྷགཔ་འབད་ འཕྲུལ་ཆ་གས་འཐན་ན་དང་ འད་ག་འྩོག་ལུ་ འཁྩོརི་ལྩོ་བཙུགས་
ཏ་ འཐནམ་འཇིམ་ཏྩོང་ཏྩོ་བཟྩོ་ན་ཚུ་ ཐབས་ཤས་གཅག་ལས་གཅག་དྲེགཔ་འབད་ 
བརམ་ན་ཚུ་ཨན། 

ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ མཐརི་འཁྱྩོལ་མ་འཁྱྩོལ་འད་གཙ་བྩོ་རི་ ཐབས་ཤས་
གནས་སྐབས་འད་ལུ་ རིག་ལས་ཏ་སྡིྩོད་ཡིྩོད། ཐབས་ཤས་གནས་སྐབས་བཏྩོན་མ་ཤས་
མ་མ་ལུ་ ཐབས་རྡུགས་ ཟར་སབ་ཨན། ཐབས་ཤས་གནས་སྐབས་ཡིང་ རིབ་འབྲིང་ཐ་
གསུམ་ ལ་ཤ་ཡིྩོད་པའ་ནང་ལས་ ག་བ་ཡིང་དྲེག་ཤྩོས་འད་འཚལ་དགྩོཔ་ཨན། ཐབས་
ཤས་ཁརི་ མ་བཀལ་བརི། ཨན་པ་ཨན་དང་། མན་པ་མན། ཟར་ ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་
ཁ་འཐྩོབ་མ་ཚུགས། 

ད་ག་གངས་སུ་ གཞིན་དང་གྩོས་སྡུརི་འབད་ན་ མཚམས་ཚད་རིང་གས་ཐག་གཅད་ན་ 
དྩོན་དག་ག་ཅ་རི་ཨན་རུང་ ཡུལ་ཕྱེྩོགས་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ དུས་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པརི་ཚུ་དང་བསྟུན་
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ཏ་ འྩོས་འབབ་བལྟ་ན་དང་ ག་ཅ་ནང་རི་ཨན་རུང་ ཤུགས་མ་ཐལ་བརི་ མཚམས་ཚད་
རིན་ཏྩོག་ཏྩོ་ཅག་འབད་དགྩོཔ་དང་ ཆྩོག་ཤས་འབད་ཡིྩོདཔ་བཟྩོ་ན་ལུ་ བརྩོད་དྩོན་འད་ནང་
སྩོབ་སྩོན་འབད་དགྩོཔ་ཨན། 
བརློད་དོན་བཞི་པ། ཐབས་ཤེསའདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྟེལ་ཏེ་  བརློད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་
འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སྟློན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟྟེ་ བརློད་དོན་
འདི་དང་འབྟེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡. བོང་ཀུ་དོན་ཧིང་མྟེད་མི། 
༢. རྣམ་རློག། 
༣. སའི་རྣམ་རིག། ལྷན་ཐབས། 
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རློང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ 

ལྷག་ནི་ལུ་བརློན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརློན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. རང་སེམས། 
འབི་རློམ་ག་ིདབྟེ་བ་ ཁད་རྣམ་ཚུ་ འཆར་སྣང་འབི་རློམ་འད་ིདང་ཆ་འད་བའི་ འབི་བཀོད་གཞན་
ཡང་ལག་ལནེ་འཐབ་ནི་དང་ གནད་དོན་འད་ིལུ་གཞི་བཞག་སྟྟེ་ ངོས་ལེན་དང་ རྒྱབ་འགལ་གི་སློར་
ལས་རང་སོའི་ བསམ་འཆར་དང་མཐུན་པའི་ འབི་རློམ་གསར་རློམ་དང་ མིང་ཚིག་ག་ིསྟེབ་ཤེས་
ཐབས་ལུ་ཨནི། 

༉ ཤས་རིིག་ཡིྩོན་ཏན་འད་ ང་བཅས་རི་མ་ལུ་ ཆ་བཞིག་པ་ཅན་ ཕྱེ་བལྟ་བའ་ངྩོ་
རིས་བྱ་རིསམྩོ། ནང་མནྩོ་བའ་ བསམ་པ་བཟང་དྲེགས་ ལཱ་འབད་བའ་ སམས་ཀྱི་ཀྲབ་
ལ་མཁས་ཤྩོས། འཛིམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏ་འགྱིྩོ་རུང་ ག་ཏ་སྡིྩོད་རུང་ མ་སྡིའི་བརི་ན་
མཐུན་ལམ་བཟྩོ་མ། སམས་ཅན་ཡིྩོད་ཚད་གཅགཔྩོ་ག་ སྐྱབས་དང་རི་ས། མགྩོན་དང་
དཔུང་གཉིན་ དྲེག་ཤྩོས་ཅག་འྩོང་ན་ཨན་པས། 

ད་འབད་ན་ད་གས་ ཤས་རིག་ཡིྩོན་ཏན་འད་ བུཚ་ཀརྨ་འྩོད་ཟར་གྱི་ཆ་རིྩོགས་ འཆམ་
ཤྩོས་ བུམྩོ་ཤས་རིབ་བཟང་མྩོའ་ གཟུགས་ལུ་བསྒྱུརི་ཏ་བཞིག་པ་ཅན། མྩོ་གས་ག་ཅ་རི་
འབད་འྩོང་ག། བུཚུ་ཀརྨ་འྩོད་ཟར་འད་ བླྩོ་གསརི་སྩོབ་རིམ་ནང་ འཛུལ་བའ་ཉིནམ་ལས་ 
བུམྩོ་ཤས་རིབ་བཟང་མྩོ་དང་ ཆ་རིྩོགས་བསྡིྩོམས་ཏ་ སྩོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷྩོད་ལྷྩོད། 
ཁྩོ་གས་ག་སབ་ མྩོ་གས་ཉིན། མྩོ་གས་ག་བྱནམ་ ཁྩོ་གས་བཟའ་ས་ གཅག་གས་གཅག་
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ལུ་ དག་སྣང་དང་བར་གདུང་ སྦེྩོམ་བསྐྱད་ད། ཆུ་དང་ཨྩོམ་བཟུམ་ ག་ན་བ་འཆམ་པའ་ 
ཆ་རིྩོགས་འཆམ་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་སྡིྩོད་ནུག། 

ད་འབདཝ་ལས། ཀརྨ་འྩོད་ཟར་འད་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་འབད་རུང་ ཆྩོས་ཡིྩོན་ཏན་དྲེག་ཤྩོས་
ཀྱི་མང་ཐྩོབ་མ་ཚད། ཁྱམ་ནང་དང་གཡུས་ཁརི་ཡིང་ འབད་གཞིག་བཅའ་གཞིག་ཚུ་ 
ཡིད་ཁརི་འྩོང་པའ་ མང་གཏམ་ཐྩོན་སྡིྩོད་ནུག།  

ཨན་རུང་། དཔྱེ་གཏམ་ལས། ལགཔ་ར་མརི་འདྩོགསན་ར་ནག་རིག། ཟར་དྩོ་བཟུམ་ བུ་
ཀརྨ་འྩོད་ཟར་འད་ི རྐྱན་ངན་ཅག་གས་ ཆ་རིྩོགས་ངན་པ་དང་ཕྱེད་ད། བུམྩོ་ཤས་རིབ་
བཟང་མྩོ་དང་ མཉིམ་འབྲིལ་ འབད་ན་ད་ཉུང་སུ་ཅག་དང་། གཞིན་མ་དང་གཅག་ཁརི་ 
འགྱིྩོ་ན་འད་ མང་སུ་ཅག་འབདཝ་ལས། ཧ་མའ་མང་གཏམ་ ལགས་ཤྩོམ་འད་ ཚརི་
གཅག་ལས་ཚརི་གཅག་ མརི་ཉིམས་སྩོང་ས་ གཞིན་གྱིས་སྐྱྩོན་རྩོད་འབད་མ་ མང་སུ་
མང་སུ་འཐྩོནམ་ལས། ཀརྨ་འྩོད་ཟར་ མ་གས་ལས་ བུད་ན་འབདཝ་ད། བུམྩོ་ཤས་རིབ་
བཟང་མྩོའ་སམས་ལུ་ བཟྩོད་མ་ཚུགས་པའ་ཚ་གྱིང་ཅག་ལངས་ཏ། ཁྩོ་ལུ་ཡི་གུ་ཅག་ 
སྐྱལ་མ་ད་ནང་། 
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༈  ཧང་ག་ཆ་རིྩོགས་ཀརྨ་འྩོད་ཟར་ལུ། 

        གནད་དྩོན་འད་ན། མ་གཞི་ ཁྱྩོད་དང་ང་ ཧ་མ་ཆུང་ཀུ་ལས་ ད་ལྟྩོ་ཚུན་ཚད་ ཁ་འཐབ་
ཚག་འཐབ་ཆུང་ཀུ་ཅག་ཡིང་ འབད་འབད་བའ་ཤུལ་ཡིང་མད། ནཱ་ལས་ཕརི་རི་འབད་རུང་ ཁྱྩོད་ཡི་རིབས་བུཚ་ག་གས་་ལས་ བུད་འྩོང་
མནྩོཝ་ ར་ལས་མད། ཨན་རུང་། མ་མ་འགྱུརི་མནྩོ་བ་སམས་ཀྱིས་གྱུརི།། ཆུ་མ་འགྱུརི་མནྩོ་བ་རིབས་ཀྱིས་གྱུརི།། ཟར་དྩོ་བཟུམ་ ཁྱྩོད་
ཀྱི་སམས་འད་གས་ ཆ་རིྩོགས་ངན་པའ་ཁརི་ཉིན་ཏ། ང་གས་སབ་མ་ལས་ ཕྱེ་འགྱུརི་འབད་ནའི་ མནྩོ་བསམ་གཏང་མ་འད་ ཁྱྩོད་རིའ་མ་
ཚ་ མདཔ་གཏང་ནའི་ ཐབས་བྱུས་ཅག་ཨན་པས།  
ང་གས་ ད་ལྟྩོ་ཚུན་ཚད་ཡིང་ ནང་ག་ཡིྩོན་ཏན་དང་ ཕྱེའི་ཡིྩོན་ཏན། ཁ་སབ་མག་ལྟ་དང་། བཟའ་བཅའ་འགྩོ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པའ་ སྒྲག་
ལམ་ཆྩོས་གསུམ་ག་རི་ ཁྱྩོད་ལུ་སྩོན་བྱནམ་ལས། ཁྱྩོད་རིྩོགས་ཀྱི་གདྩོང་ཁརི་ དཔའ་སྐྱད་སྐྱད་དང་ བཟང་ལམ་ལམ་འབད་ མ་ག་རི་གས་ 
རིས་མཐྩོང་སྦེྩོམ་བསྐྱད་ད་ སྡིྩོད་མ་འད་ ད་གས་འབད་ཨན། ནཱ་ལས་ཕ་རི་འབད་རུང་ ཁྱྩོད་ཀྱིས་ང་ལུ་ ཡིད་ཆས་བསྐྱད་ད། ང་གས་སབ་མ་
ལུ་ཉིན་ཏ་འབད་བ་ཅན་ གནག་དུང་སལ་མ་ མ་ཆགཔ་བཟུམ་ ཁྱྩོད་ཀྱིས་མ་ཤསཔ་དང་། མ་མཐྩོངམ་ག་རི་ མདཔ་བཟྩོ་ས་ མ་ཡིྩོན་ཏན་
ཅན་ཅག་ལུ་ བཟྩོ་ནའི་མནྩོ་བསམ་ཡིྩོད། 
ད་མ་ཚད། ཁྱྩོད་རིའ་མ་ཚ་ རླུང་མ་ནང་ག་ དཀརི་མ་དང་འདྲེཝ་འད་ནང་། ཆ་རིྩོགས་ཀྱི་ ཁ་ལུ་ཉིན་ཏ་དྩོན་དག་མདཔ་ ངན་པའ་ལཱ་ འབད་
སྡིྩོད་པ་ཅན། ཤུལ་ལས་ ཁྱྩོད་ཀྱིས་ མ་ཆགཔ་ དགུ་བཏགས་ཏ་འཚལ་རུང་ ཆ་རིྩོགས་ང་བཟུམ་འཚལ་མ་འཐྩོབ། ད་བསང་ལས་ གཞུང་
དང་ རིང་ག་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ ཞིབས་ཏྩོག་ ཞུ་ཚུགས་ན་ཕརི་བཞིག། ཐ་ན་ རིང་འགྱིྩོ་བའ་ལམ་ཡིང་མ་ཆྩོད་པརི་ སྡུག་བསལ་མྩོངས་ 
སྡིྩོད་དགྩོཔ་འབྱུང་འྩོང་།  
ད་ལྟྩོ་ རིང་དབང་ཡིྩོད་པའ་དུས་ཚད་ལས་ མ་ཚ་སྩོང་ལྩོག་མ་གཏང་བརི་ ཧ་མ་བཟུམ་ རྟག་བུ་རི་ ང་དང་ཆ་རིྩོགས་བསྡིྩོམས་ཏ་སྡིྩོད་པ་ཅན་ 
མ་ཆ་ཆུང་དྲེག་ཞིན་མདཔ་ ག་རི་གས་  ཁྱྩོད་ལུ་ ཆ་བཞིག་བསྐྱད་ན་དང་ ཁྱྩོད་རི་ཡིང་ རིང་མགྩོ་རིང་འདྲེྩོང་འབད་ སྡིྩོད་ཚུགས།  
ད་འབད་ན་ད་གས་ ཀརྨ་ཁྱྩོད་རིའ་མ་ཚ་འད་ ཡི་རིབས་ཀྱི་གས་སུ་འཛུལ་ཏ་ དགའ་སྐྱད་བསྐྱང་ན་དང་། མ་རིབས་ངན་པའ་ གས་སུ་འཛུལ་
ཏ་ སྡུག་བསལ་མྩོངས་སྡིྩོད་ན་གཉིས་ལས། ག་འད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ན་ཨན་ན? དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་ཁྱྩོད་རིའ་ལག་པརི་ཡིྩོད། འད་དང་གཅག་
ཁརི་ ཡིག་ལན་ཅག་ མགྱིྩོགས་པརི་འཐྩོབ་འྩོང་མནྩོ་བའ་ རི་བ་དང་བཅསཔ་འབད་ ཁྱྩོད་རིའ་ཆ་རིྩོགས་ བུ་མྩོ་ ཤས་རིབ་བཟང་མྩོ་གས་ 
དབྱན་ཚས་ ༡༡/༨/༩༨ ལུ་  
        བསྐྱལ། 
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ཡི་གུ་འད་ ཁྩོ་ག་ལག་པརི་ཐྩོབ་ས་ ལྷག་བལྟ་བའ་བསང་ལས་ དྩོན་ཧང་རི་ཚ་ཤུརི་
བཏང་ གཡིའ་་་ ང་གས་ ལཱ་འད་ ག་ད་སྦེ་ཨན་ན་མནྩོ་ ཧ་མ་འབད་མ་ལཱ་འད་ཚུ་ རི་
རི་བཞིན་དུ་མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ དབྱ་དཔྱེད་འབད་དགྩོཔ་ཐྩོན་ནུག།  

ད་ལས་འབདན། ཁྩོ་གས་ག་ཏ་ལུ་ལྷྩོདཔ་ད་འཛིལ་ཡི་ག? ནམ་ལས་འཛིལ་འཛིལཝ་
ཨན་ན? རི་ཏྩོ་འད་ འཚལ་ཞིནམ་ལས་ཚུརི། གཅས་མ་གཅས་བླམ་གཅས། བླམ་བ་
རིང་གཅས། ཟར་བའ་ དཔྱེ་གཏམ་གྱི་དྩོན་དག་འད་ ཁྩོ་ག་སམས་ལུ་ཤརི་ཏ་ བུཚ་ཀརྨ་
འྩོད་ཟར་གྱིས་ བུམྩོ་ཤས་རིབ་བཟང་མྩོ་གས་ སྐྱལ་མ་ཡི་གུ་ལུ་ ཡིད་ཆས་ཏ། ཡི་རིབས་
ཀྱི་ བུམྩོ་ཤས་རིབ་བཟང་མྩོ་དང་ ཉིན་མཚན་མད་པརི་ མཉིམ་འབྲིལ་ ག་ད་དྲེག་དྲེག་
འབདཝ་ལས། ཁྩོ་ག་ བསམ་པའ་རི་བ་ཚུ་ ག་རི་གྲུབ། རིང་མགྩོ་ རིང་འདྲེྩོང་ཅག་
འབད་སྡིྩོད་ནུག་གྩོ། །། 

སློང་ལཱ།  དི་བ།  

༡- བུཚ་ཀརྨ་འྩོད་ཟར་ལུ་ ཁྱད་ཆྩོས་ལགས་ཤྩོམ་ ག་ཅ་འདུག་གྩོ? 
༢- ཁྱྩོད་ ཀརྨ་ཨན་པ་ཅན་ ཡིག་ལན་འད་ ག་ད་སྦེ་བཏང་གཏངམ་འྩོང་ག? 
༣-  བུམྩོ་འད་མད་པ་ཅན་ ཁྩོ་ག་མ་ཚ་ ག་ད་སྦེ་སྡིྩོད་སྡིྩོདཔ་འྩོང་ག? ག་ཅ་འབད? 
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༢. དེད་དཔོན་མཛའ་བོའི་བུ་མློའི་གཏམ་རྒྱུད། 
སིར་བཏང་སྲུང་ལུ་ ཚང་དགོ་པའི་ཁད་ཆོས་ཚུ་དང་ ཉམས་བརྒྱད་ལས་ ག་ཅི་གི་ཉམས་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ་
ནི། མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ བྱུང་ཡོད་པའི་ཉམས་མློང་ཚུ་ གཞན་ལུ་བཤད་ཚུགས་ནི། སྲུང་འདི་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལུ་ 
དབྟེ་བ་དཔྱད་དེ་ རང་སོའི་བསམ་འཆར་བཤད་ནི། ཚིག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་ སད་ཀི་སེང་ཕབ་ བར་
མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་བཅད་དེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོཔ་དང། ཡིག་སྟེབ་ཚུ་ཚངམ་འབད་ བི་ཚུགས་དགོ། 

༉ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ དག་སྩོང་ཚུ་ལུ། ཁྱམ་ནང་ཕམ་གཉིས་ལུ་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་ 
ནད་གཡིྩོག་འཇུག། བཞིས་སྩོ་དྲེངས། ལཱ་གཡིྩོག་འབད་མ་འད་ ཡིང་དག་པ་ཨན། ག་ཅ་
འབད་ཟར་བ་ཅན་ ཕམ་གཉིསཔྩོ་འད་ ན་འཐན་འབད་ བལྟཝ་ད། སྩོབ་དཔྩོན་དང་འདྲེ་ན་ད་ེ
གས། སྒྲྩོན་མ་དང་འདྲེ་ན་དེ་གས། ལྷ་དང་འདྲེ་ན་དེ་གས་ སན་པ་ཕུལ་བའ་ འྩོས་སུ་གྱུརི་པ་
ཨན་ནྩོ།། ཟར་ གསུངས་ནུག།  
ད་ལས་ དག་སྩོང་ཚུ་གས་ ཕ་མ་ལུ་ཞིབས་ཏྩོག་ཞུ་མ་འད་ ཕན་ཡིྩོན་ཆ་བའ་བསྩོད་བསགས་
ཕུལ་ཏ་ ངྩོ་མཚརི་ཆ་ཡི། ཟར་ཞུཝ་ད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། སྩོན་མ་འདས་པའ་དུས་ཚད་ལུ་ ང་
གས་ཕམ་ལུ་གནྩོད་པ་ཆུང་ཀུ་གཅག་བཀལ་རུང་། སྡུག་བསལ་སྦེྩོམ་མྩོངས། ཞིབས་ཏྩོག་ཨ་
ཙ་རི་ཞུ་རུང་ བད་བ་སྦེྩོམ་འབད་ མྩོངས་པའ་ལྩོ་རྒྱུས་ཡིྩོད། ལགས་ཤྩོམ་འབད་ཉིན་ཞིག། ང་
གས་བཤད་ག་ནྩོ། ཟར་གསུངས་ཏ། སྩོན་མ་གྩོང་ཁྱར་ཝ་རི་ཎ་ས་ལུ་ ཚང་དཔྩོན་མཛིའ་བྩོ་
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ཟར་ རྒྱུ་ནྩོརི་རྣམ་སྲས་ལུ་ འགན་མ་ཅག་ག་བུ་ སྐྱ་རིགས་སེྐྱ་ཚད་ཤིཝ་ལས། མཇུག་ལུ་བུ་
ཅག་སྐྱ་མ་འདི་ མ་ཤ་བའ་རི་བ་གས་ མང་བུམྩོ་ ཟར་བཏགས་ནུག།  
དལས་ མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་ སྦེྩོམ་འགྱིྩོཝ་ད། ཨའ་ལུ་ ངའི་ཨ་པ་ ལཱ་ག་ཅ་འབད་ད་ བཟའཝ་
ཨན་ན? ང་ཡིང་ད་བཟུམ་ འབད་ན་ཨན། ཟར་ཞུཝ་ལས། ཨའ་གས། བུ་ཁྱྩོད་ཀྱི་ཨ་པ་ 
སྩོན་མརི་ཚང་རྐྱབ་མ་ཨན། ཁྱྩོད་རི་ཡིང་ ཚང་རྐྱབ་ཤག། ཟར་སབ་ནུག། ད་གས་ཚང་རྐྱབ་
ས་ ཁ་སང་ཀརི་ཤ་པ་ན་ བཞི་འཐྩོབ་མ་འདི་ ཨའ་ལུ་ དག་སྩོང་དང་སྤྱིང་ཀ་ཚུ་ལུ་ སན་པ་
གཏང་ཞིག། ཟར་སྩོད་ནུག།  
ད་ལས་ ནམ་ཅག་ལུ། མ་གཞིན་ཅག་གས་ ཁྱྩོད་ཀྱི་ཨ་པ་ སྤྩོས་བཙང་མ་ཨན། ཟར་སབ་
ལས་ སྤྩོས་བཙངས་ཏ་ཀརི་ཤ་པ་ན་ བརྒྱད་འཐྩོབ་མ་འད་ཡིང་ ཨའ་ལུ་སྩོད་ནུག། དྩོ་རུང་། 
མ་གཞིན་མ་ཅག་གས་ ཁྱྩོད་ཀྱི་ཨ་པ་ གསར་བཙང་མ་ཨན། ཟར་སབ་ལས། གསར་དངུལ་
བཙངས་ཏ་ཉིནམ་གཅག་ལུ་ ཀརི་ཤ་པ་ན་ བཅུ་དྲུག་ཐྩོབ་ས། ད་ཡིང་ ཨའ་ལུ་སྩོད་ནུག། 
ཉིནམ་རྟང་མ་ ཀརི་ཤ་པ་ན་ སུམ་ཅུ་སྩོ་གཉིས་ཐྩོབ་ས། ད་ཡིང་ ཨའ་ལུ་སྩོད་ནུག། 
ད་ལས། གསར་དང་ དངུལ་བཙང་མ་ མ་གཞིན་ཚུ་ ཕྲག་དྩོག་ལངས་ཏ་ ཁྱྩོད་ཀྱི་ ཨ་པ་རྒྱ་
མཚའི་ནང་ལས་ནྩོརི་བུ་ལན་ཏ་ ནྩོརི་བུ་བཙང་མ་ཨན། ཁྱྩོད་ ཨ་པའ་ ལཱ་མ་འབད་བརི་ མ་
བྱ་ཉིས་ཀྱི་ལཱ་ ག་གས་ འབད་བཅུགཔ་སྨྩོ ? ཟར་ སབ་ནུག། 
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དེ་ལས། བུ་འདི་གས་ཨའ་ལུ། ཨའ་ ངའི་ཨ་པ་ སྩོན་མ་རྒྱ་མཚའི་ཕརི་ཁ་འགྱིྩོ་མ་ ཚང་པ་
ཨན། ཟར་སབ་མས། ང་ཡིང་ རྒྱ་མཚའི་ ཕ་ཁརི་འགྱིྩོ་ན་ཨན། གཏང་གནང་། ཟར་སབ་
ནུག། ཨའ་གས་ བུ་ཁྱྩོད་ཀྱིས་ སབ་མ་འདི་ཡིང་བདན། ཨན་རུང་། ཁྱྩོད་ཆུང་ཀུ་ཨནམ་ མ་
ཚད་ བུ་ ཕུད་རྩོག་གཅག་ཨནམ་ལས། ང་ བཀྩོ་བཞིག་ས་ རྒྱ་མཚའི་ཕ་ཁརི་ མ་སྩོང་། ཟར་
སབ་ནུག། བུ་འད་ ལྩོ་གཞིྩོན་ན་ད་གས་ ཆ་རིྩོགས་ཚུ་ག་ཁརི་ཉིན་ཏ་ སྡིྩོད་དགྩོ་མ་མནྩོ་བརི་
ཨའ་ག་ཁ་ལུ་མ་ཉིན་པས།  

ད་ལས། ཝ་རི་ཎ་ས་ག་ཚང་པ་ཚུ་དང་གཅག་ཁརི་ མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་ རྒྱ་མཚའི་ཕ་ཁརི་ འགྱིྩོ་
ན་འབདཝ་ད། ཨའ་ བྱམས་བར་ཆ་ན་ད་གས། ག་ན་ཡིང་ འབད་མ་ཤས་པརི་ མག་ཆུ་
འཛིགས་ཏ་ སྔུཝ་བཞིན་དུ་ བུའ་རྐང་པརི་བཟུང་སྦེ། བུ་ ཕུད་རྩོག་གཅགཔྩོ་ ཁྱྩོད་ཀྱིས་ ང་
བཀྩོ་བཞིག་ས་མ་སྩོང་ཟར། སྡི་ཆ་ས་ས་འབད་ སབ་རུང་ བུ་གས་མ་ཉིན་པརི་ ཨའ་གས་
རྐང་མརི་བཤད་འྩོངམ་ད། བུ་འད་གས་ ཕརི་གཅརི་ཟར་རྐངམ་སྤརིཝ་ད། རྩོག་ཐལ་ ཨའ་
ག་མགུ་ཏྩོ་གུ་རིགཔ་ད། ད་ནང་རི་ བཀྩོ་བཞིག་སྦེ་ ཡིརི་སྩོ་ནུག། ཨན་རུང་། ཨའ་གས་བུ་
ཁྱྩོད་ཀྱིས་ ངའི་གུ་དྲེང་མའི་ ལས་ད་ག་རྣམ་སྨན་ མྩོང་མ་བཅུག་ཅག། ཟར་སྨྩོན་ལམ་བཏབ་
ནུག། 
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ད་ལས་ བུ་འད་ གྲུའ་ནང་འཛུལ་ཏ་འགྱིྩོཝ་ད། ཨ་ཙ་ཁ་ལས་ གྲུ་ད་ཉིའ་རིགས་དང་ ཆུ་སྲན་ 
མ་ཀ་རི་གས་ གནྩོད་པ་རྐྱབ་ས་ ཁ་བུབ་བཏང་ད་ནུག། ད་ལས་ མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་ ཨན་ཏ་
ཅག་གུ་བཟུང་ས་ མཚ་ཡི་རླབས་དང་ རྐྱན་རླུང་མ་གས་འབད་ སྐམ་སརི་འཐྩོན་ཚུགས་ནུག། 

ད་ཁ་ལས་ འགྱིྩོ་ཡི་འགྱིྩོ་ཡི་ འབདཝ་ད་ལུ། གྩོང་ཁྱར་ལྩོངས་སྤྱིྩོད། ཟར་མ་ཅག་ནང་ལྷྩོད་ད། 
ད་ཁརི་འགྱིྩོཝ་ད། ལྷ་ཡི་བུམྩོ་གཟུགས་བཟང་བ་ལུ་ ཡིད་ཁརི་འྩོངས་པ་ལུ་ འབད་མ་བཞི་
འྩོངས་ཏ།ེ ནཱ་བྱྩོན། ཁྱད་བྱྩོན་ཏ་དགའ་ཡི། ཟར་ ད་ནང་ ལྩོ་ལ་ཤ་ དགའ་བ་མྩོངས་ནུག།  

ད་ལས་ ལྷྩོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ བལྟ་ས་འགྱིྩོཝ་ད། འགྱིྩོ་མ་སར་རུང་། ག་ཅ་འད་ འགྱིྩོ་དགྩོ་མནྩོ་ས་ 
ལྷྩོ་ལུ་འགྱིྩོཝ་ད། གྩོང་ཁྱར་རྟག་ཏུ་མྩོས། ཟར་མ་ཅག་ཁརི་ ལྷྩོད་ནུག། ད་ནང་ག་ལྷ་ཡི་བུམྩོ་ 
ག་ན་བ་ལགསཔ་ བརྒྱད་ཀྱིས་འྩོངས་ཏ། ནཱ་བྱྩོན། ཁྱད་བྱྩོན་ཏ་ལགས་ཅ། ཟར་ ད་ནང་ ལྩོ་
ལ་ཤ་ ཟས་གྩོས་དང་ནྩོརི་བུའ་བྱ་བྲིག་ རྣམ་པ་སྣ་ཚགས་ ལྩོངས་སྤྱིྩོད་ད་ དགའ་བ་མྩོངས་ཏ་
སྡིྩོད་ནུག། 

ད་སྦེ་སྡིྩོད་པའ་བརི་ན། ད་རུང་ ལྷྩོ་ལུ་བལྟ་ས་ འགྱིྩོ་ན་འབདཝ་ད། འགྱིྩོ་མ་སར་རུང་ འགྱིྩོ་
དགྩོ་མནྩོ་ས་ སྩོངམ་ལས། གྩོང་ཁྱར་དགའ་བྱད། ཟར་སརི་ལྷྩོད་ནུག། ད་ནང་ག་ལྷའ་བུམྩོ་
གང་བ་ལགསཔ་ བཅུ་དྲུག་འྩོངས་ཏ། མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་ཚུརི་བྱྩོན། ཁྱད་བྱྩོན་ཏ་ལགས་ཅ། ཟར་ 
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སྡིྩོད་པའ་གནས། མལ་ཆ་ ཟས་གྩོས་ ནྩོརི་བུའ་རིགས་ རྣམ་པ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་གང་མ་ ད་
ཁརི་ ལྩོ་ལ་ཤ་ དགའ་བ་མྩོངས་ཏ་སྡིྩོད་ནུག།  

ད་རུང་། ལྷྩོ་ལུ་བལྟ་ས་ འགྱིྩོ་དགྩོ་མནྩོཝ་ལས་ འགྱིྩོ་མ་སར་རུང་ འགྱིྩོ་དགྩོ་མནྩོ་ས་ ལྷྩོ་ལུ་
སྩོངམ་ད། ཁང་བཟང་ ཚངས་པའ་བླམ། ཟར་མ་འདི་མཐྩོང་ས་ ད་ཁརི་ལྷྩོདཔ་ད། ད་ནང་
ལས་ ལྷ་ཡི་བུམྩོ་ ག་ན་བ་ལགསཔ་ སུམ་ཅུ་སྩོ་གཉིས་ཐྩོན་ཏ། མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་ཚུརི་བྱྩོན། 
ཁྱད་ བྱྩོན་ཏ་ལགས་ཅ། ཟར་ཞིནམ་ལས། ད་ཚུ་མཉིམ་ཅག་ ལྩོ་ལ་ཤ་ དགའ་བ་མྩོངས་ཏ་
སྡིྩོད་ནུག།  
ད་རུང་། ལྷྩོ་ལུ་བལྟ་ས་ འགྱིྩོ་དགྩོ་མནྩོཝ་ལས་ ལྷྩོ་ལུ་སྩོངམ་ད། ལྕགས་ཀྱི་ ཁྱམ་ཅག་མཐྩོང་
ས་ ད་ནང་སྩོངམ་ད། ཁྩོ་ ནང་ན་འཛུལ་ཚརིཝ་ཅག་ སྩོ་བསྡིམས་ཡིརི་སྩོ་ནུག། ད་རུང་ཡིང་། 
ད་ག་ནང་ན་ སྩོ་ཅག་མཐྩོང་ས་ ད་ནང་སྩོངམ་ད། སྩོ་འད་ ད་སྦེ་རི་ བསྡིམས་ཡིརི་སྩོ་ནུག། 
ད་རུང་ཡིང་། ད་ག་ནང་ན་སྩོངམ་ད། མ་སྦེྩོམ་ཅག་ག་ མགུ་ཏྩོ་ཁརི་ ལྕགས་ཀྱི་འཁྩོརི་ལྩོ་ མ་
གནམ་མད་ས་མད་ འབརི་མ་ཅག་གས་འགྱིར་ཏ་ ཁྲིག་དང་ཀླདཔ་འཕྱེརི་རི་རི་བཏང་། གནམ་
ཁརི་གཏྩོརི་འགྱིྩོ་མ་ ལྩོག་འཛིགཔ་ད། མཐའ་འཁྩོརི་ ག་རི་ རྣག་དང་ཁྲིག་གས་གང་གངམ་
བཟུམ་ བལྟ་མ་ཚུགསཔ་འབད་ མཐྩོང་ནུག།  
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མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་གས། མ་འདི་ལུ་ དབའ་ ཁྱྩོད་ ག་ཅ་འབད་དཔ་ཨནམ་? ཟར་དྲེིཝ་ད། མ་
འད་གས་། ང་ ཨའ་ལུ་ གནྩོད་པ་བཀལ་བའ་ རྣམ་སྨན་ཨནམ་མས། ཟར་སབ་ནུག། 
མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་གས། དབའ་ ང་ཡིང་ ཨའ་ལུ་ གནྩོད་པ་བཀལ་བཀལཝ་ཡིྩོད། ལས་ཀྱིས་
འད་ཁརི་ ཁྱད་འྩོངམ་འདྲེས། ཟར་མནྩོཝ་ཅག། གནམ་ཁ་ལས། ལས་མྩོང་ཡིྩོད་མ་འད་
གཏང་། མ་མྩོང་མ་འད་མྩོང་བཅུག་ཤག། ཟར་བའ་སྒྲ་འབྱུངམ་ཅག། མ་འད་ག་ མགུ་ཏྩོ་
ཁརི་ འགྱིར་ཡིྩོད་མ་ ལྕགས་ཀྱི་འཁྩོརི་ལྩོ་ མ་འབརི་ཏ་ཡིྩོད་མ་འད་ མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་ག་ 
མགུ་ཏྩོ་ཁརི་ཐྩོན་འྩོངས་ནུག།  
ད་ལས་ མ་ད་གས་ མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་ སྡུག་བསལ་མྩོངམ་མཐྩོང་ས་ ཚགས་བཅད་ད་སྦེ་སབ་
ནུག། 

ཁྱྩོད་ན་ལྩོངས་སྤྱིྩོད་རྟག་ཏུ་མྩོས།། དགའ་བྱད་ཚངས་པའ་བླ་མ་ཡི།།  
ཁང་བཟང་ལས་ན་ཐལ་ནས་ཀྱིང་།། ཅ་ཡི་ཕྱེར་དུ་འད་རུ་འྩོངས་།། 

མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་གས་ལན།  
དགའ་བྱད་ཚངས་པའ་བླ་མ་ཡི།། ཁང་བཟང་ལས་ན་ཐལ་ནས་ཀྱིང་།།  
འདྩོད་ཆན་གྱིས་ན་འདར་འྩོངས་སྩོ།། ལས་ཀྱིས་རིང་དུ་འཁྲིད་པརི་བྱད།།  
ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨན་གང་ཞིག་གས།། བདག་ག་སྲྩོག་ན་གཅད་བྱད་པ།།  
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ཀུན་ཏུ་འབརི་ཞིང་རིབ་འབརི་བའ།། འཁྩོརི་ལྩོ་མགྩོ་ལ་འཁྩོརི་བརི་འགྱུརི།།  

མ་ད་གས།  
ཁྱྩོད་ན་རིབ་ཏུ་སྡིང་སམས་ཀྱིས།། མ་གཅག་དགའ་བ་བྱད་བྱད་པའ།།  
མགྩོ་བྩོརི་རྩོག་པས་བསྣུན་པས་ན།། ད་ཡི་ལས་ཀྱི་འབྲིས་བུ་ཡིན།། 

མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་གས།  
ལྩོ་ན་སྩོང་ཕྲག་དུ་མའ་བརི།། བདག་ག་སྲྩོག་ན་གཅད་བྱད་པ།།  
ཀུན་ཏུ་འབརི་ཞིང་རིབ་འབརི་བའ།། འཁྩོརི་ལྩོ་མགྩོ་ལ་འཁྩོརི་བརི་འགྱུརི།།  

མ་ད་གས།  
ལྩོ་ན་སྩོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་དང་།། བརྒྱ་ཕྲག་དྲུག་ཅུའ་བརི་སྲད་དུ།།  
ལྕགས་ཀྱི་འཁྩོརི་ལྩོ་འབརི་བ་ན།། ཁྱྩོད་ཀྱི་མགྩོ་ལ་འཁྩོརི་བརི་འགྱུརི།། ཟར་སབ་

ནུག། ད་ལས་ མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་ སམས་ལུ་སྙང་ར་སྐྱས་ཏ་ ང་གས་མྩོང་མ་ སྡུག་བསལ་འད་
གས་ སམས་ཅན་ ཆ་མཉིམ་མའ་དྩོན་ལུ་ འཐུསཔ་འབད། འད་བཟུམ་མའ་ ལས་བསག་མ་ 
སམས་ཅན་ ག་ཡིང་འད་ཁརི་ ལྷྩོད་མ་བཅུག་ཅག། ཟར་ སྨྩོན་ལམ་བཏབ་ཅག། འཁྩོརི་ལྩོ་
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འད་ ཁྩོའ་མགུ་ཏྩོ་ཁ་ལས་ གནམ་ཁརི་འཕགས་ཏ་སྩོང་ནུག། ཁྩོ་ཡིང་ ད་ཁ་ལས་ ཚ་འཕྩོས་
ཏ་ དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ལུ་སྐྱས་ནུག། 

ད་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ད་བསང་ག་ མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ། ཟར་མ་ད་ན་ ང་ཨན། ཨའ་ལུ་
ཀརི་ཤ་པ་ན་བྱན་པའ་བསྩོད་ནམས་ཀྱིས་ གྩོང་ཁྱར་སྦེྩོམ་བཞི་ནང་ལུ་ བད་བ་སྦེྩོམ་མྩོངས་ཡི། 
ཨའ་ལུ་ གནྩོད་པ་ཆུང་ཀུ་ཅག་ བཀལ་བའ་ ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨན་གྱིས། ད་བཟུམ་མའ་ ལས་
མྩོངས་ཡི། དག་སྩོང་ཚུ་ཕ་མ་ལུ་ཕྱེག་ཞུ་ཞིག། གནྩོདཔ་མ་བཀལ་ཞིག། ཕམ་ཟར་མ་འདན་ 
རིང་ལུ་ཁ་སྐྩོམ་པའ་ཆུ་བྱན་གསྩོ་ སྦེྩོམ་བཅུག་ ཨྩོམ་བྱན། འཛིམ་བུ་གླིང་གསལ་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ 
སྩོན་བྱན་མ་ཨན། 

བུ་གཞིིས་ཀྱིས་ ཕམ་གཉིས་ ཕྱེག་ལྟག་གཡིས་གཡིྩོན་ལུ་ ལྩོ་བརྒྱའ་བརི་ན་འབག་ས་ སྐྩོརི་
རི་རྐྱབ་རུང་། ཡིང་ཅན། ས་གཞི་སྦེྩོམ་འད་ ནྩོརི་བུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚགས་ཀྱིས་བཀང་ས་ ཕ་མ་ལུ་
ཕུལ་རུང་ ཕ་མའ་དྲེན་ལན་མ་འབྱྩོརི། ཕམ་གཉིས་བད་བ་ལུ་བཀྩོད། སན་པ་གཏང་བཅུག་ 
ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བཅུག་ ཤས་རིབ་བསྩོམ་བཅུག་སྦེ་ བཞིག་པ་ཅན། ད་གས་ཕམ་ལུ་ དྲེན་
ལན་འབྱྩོརི་ཚུགསཔ་ཨན། ཟར་ གསུངས་ནུག་གྩོ། །། 
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སློང་ལཱ།  དི་བ། 

ཀ་ བུ་གས་ ཉིནམ་རི་ལུ་ ཀརི་ཤ་པ་ན་༤,༨,༡༦ འཐྩོབ་མ་འད་ ག་ཅ་འབདཝ་ད་ 
ཐྩོབ་ནུག་གྩོ?  ཁ་གསལ་བྲིས། 

ཁ་ རྒྱལ་བ་ རྩོགས་པའ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཕམ་ལུ་ཞིབས་ཏྩོག་ཞུ་དགྩོ་མ་འད་ ག་
ཅ་ལས་བརྟན་ ཨན། ཟར་གསུངས་ཡི་གྩོ? 

ག་ ལྷ་ཡི་བུམྩོ་༤,༨,༡༦,༣༢ ཚུ་གས་ འབྱྩོན་པ་ལགས་སྩོ་ཞུ་སྦེ་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་
མ་འད་ ག་ཅ་ག་རྣམ་སྨན་ ཨནམ་མས་གྩོ?  

ང་ དད་དཔྩོན་ མཛིའ་བྩོའ་བུ་མྩོ་ལུ། ལྷ་ཡི་བུ་མྩོ་ཚུ་གས། ཁྱད་ ནཱ་ལུ་ ང་བཅས་དང་
གཅག་ཁརི་ ཟས་ནྩོརི་ལུ་ ལྩོངས་སྤྱིྩོད་ད་ སྡིྩོད། ཟར་སབ་རུང་། ཉིན་ མ་བཏུབ་
པརི་ སྩོང་སྦེ། མཐའ་མཇུག་ལུ་ སྡུག་བསལ་ ནཱ་བཟུམ་འཕྱེད་མ་འད་ ག་ཅ་ལས་
བརྟན་ འྩོང་ན་ཨནམ་མས? བསམ་འཆརི་བཀྩོད། 

ཅ་ མ་འད་དང་ མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་གཉིས་ འདྲེ་ལན་འབད་མ་འད་ རྩོང་ཁའ་ནང་བྲིས། 
མ་ད་གས་ སྡུག་བསལ་མྩོངམ་མཐྩོང་ས་ ཚགས་བཅད་ད་སྦེ་སབ་ནུག། 

ཁྱྩོད་ན་ལྩོངས་སྤྱིྩོད་རྟག་ཏུ་མྩོས།། དགའ་བྱད་ཚངས་པའ་བླ་མ་ཡི།།  
ཁང་བཟང་ལས་ན་ཐལ་ནས་ཀྱིང་།། ཅ་ཡི་ཕྱེར་དུ་འད་རུ་འྩོངས་།། 
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མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་གས་ལན།  
དགའ་བྱད་ཚངས་པའ་བླ་མ་ཡི།། ཁང་བཟང་ལས་ན་ཐལ་ནས་ཀྱིང་།།  
འདྩོད་ཆན་གྱིས་ན་འདར་འྩོངས་སྩོ།། ལས་ཀྱིས་རིང་དུ་འཁྲིད་པརི་བྱད།།  
ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨན་གང་ཞིག་གས།། བདག་ག་སྲྩོག་ན་གཅད་བྱད་པ།།  
ཀུན་ཏུ་འབརི་ཞིང་རིབ་འབརི་བའ།། འཁྩོརི་ལྩོ་མགྩོ་ལ་འཁྩོརི་བརི་འགྱུརི།།  

མ་ད་གས།  
ཁྱྩོད་ན་རིབ་ཏུ་སྡིང་སམས་ཀྱིས།། མ་གཅག་དགའ་བ་བྱད་བྱད་པའ།།  
མགྩོ་བྩོརི་རྩོག་པས་བསྣུན་པས་ན།། ད་ཡི་ལས་ཀྱི་འབྲིས་བུ་ཡིན།། 

མཛིའ་བྩོའ་བུམྩོ་གས།  
ལྩོ་ན་སྩོང་ཕྲག་དུ་མའ་བརི།། བདག་ག་སྲྩོག་ན་གཅད་བྱད་པ།།  
ཀུན་ཏུ་འབརི་ཞིང་རིབ་འབརི་བའ།། འཁྩོརི་ལྩོ་མགྩོ་ལ་འཁྩོརི་བརི་འགྱུརི།།  

མ་ད་གས།  
ལྩོ་ན་སྩོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་དང་།། བརྒྱ་ཕྲག་དྲུག་ཅུའ་བརི་སྲད་དུ།།  
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ལྕགས་ཀྱི་འཁྩོརི་ལྩོ་འབརི་བ་ན།། ཁྱྩོད་ཀྱི་མགྩོ་ལ་འཁྩོརི་བརི་འགྱུརི།། ཟར་སབ་
ནུག། 

ཆ་ ང་བཅས་ ག་རི་འབད་རུང་། ཕམ་ལུ་ ཞིབས་ཏྩོག་ཞུ་དགྩོ་པའ་ ཁུངས་དཔ་དང་
སྦྲགས་ འགལ་འབབས་ཅག་ བྲིས།  

ཇི་ ཚག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་ས། རྣམ་སྨན། ཀརི་ཤ་པ་ན། ཚ་འཕྩོས། སྙང་ར། 
བྱ་བྲིག། ཟར་མ་ཚག་ཚུ་ག་ གྩོ་དྩོན་འཚལ། 



སློབ་དེབ་༨ པ།           ༢༠༢༢ 

108 

 

༣. ནད་གཞི་གདུག་དགས། 
གསལ་བཤད་འདི་ག་ཅི་སློར་ལས་ཨིན་ན? བཅུད་བཏོན་ཏེ་ རང་གི་བསམ་འཆར་སབ་ནི། དམངས་ཀི་
སྦུག་ལུ་གསལ་བཤད་གཏང་ནི། དོན་ཚན་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ རང་སྟློབས་ཀིས་གསལ་བཤད་བི་ནི། 
གསལ་བཤད་གཏང་བའི་སབས་ ཚང་དགོ་པའི་ཁད་རྣམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ ཉིན་བསརི་གྱི་ དྲེྩོ་པའ་ཐུན་འད་ནང་ ཚགས་གནང་མ་ སྩོབ་དབུ་འཛིན་གྱིས་ 
གཙས་པའ་ ཐུགས་རིག་མཁས་པའ་ སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ། ད་ལས་ ང་ག་ཆ་རིྩོགས་ ཕྩོ་མྩོ་ག་
རི་ལུ་ བུཚ་རྟ་མགན་རྩོ་ར་ང་གས་ ཧང་དྭངས་མའ་དཀྱིལ་ལས་རི་ སྐུ་གཟུགས་བཟང་པྩོ་
ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། 

ད་རིས་ང་གས་ འཛིམ་གླིང་ག་མ་ག་རི་ཚ་གྱིང་ལང་ སྡུག་བསལ་མྩོང་བཅུག་མ། གདུག་
ཅན་གྱི་ནད་གཞི་ ཨེཆ་ཨའ་ཝ་ཨེཌིས་ག་སྐྩོརི་ལས་ མདྩོརི་སྡུད་ཅག་ཞུ་ན་ཨན། ད་ཡིང་
ནད་གཞི་གདུག་དྲེགས་ ཨཆེ་ཨའ་ཝ་ཨེཌིས་ི ཟར་མ་འད་ འབྲུག་ལུ་ཡིང་ དརི་ཁྱབ་
འགྱིྩོ་དྩོ་ཡིྩོདཔ་ལས། ཉིནམ་ད་རིས་དང་ནངས་པ། ཟར་ སྡིྩོད་ན་མན་པརི་ ད་འཕྲལ་ལས་
རི་ བཀག་དགྩོ་པའ་ དུས་ཚད་ལུ་ལྷྩོད་ད་ཡིྩོདཔ་ཨན། དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡིང་།  
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ནད་ མ་འྩོངམ་ལས་ རིམ་གྩོ་དང་། ཆུ་ མ་འྩོངམ་ལས་ གཡུརི་བ། ཟར་དྩོ་བཟུམ་ ནད་
གཞི་འད་ བཀག་ཐབས་འབད་དགྩོཔ་ཨན། ནད་འད་ལུ་ སྨན་བཅྩོས་མདཔ་ ངས་བདན་
ཨན་པའ་ཁརི་ ས་གྩོང་ལས་བཀག་ཚུགས་པའ་ སྨན་མད་ད་འབད་རུང་ ནད་གཞི་མ་
འཐྩོབ་ནའི་ ཐབས་ཤས་འད་ ང་བཅས་རིའ་ལག་པརི་ ཡིྩོདཔ་ཨན། 

ནད་གཞི་འད་ བཀག་ན་ག་ ཤས་ཡིྩོན་དང་ཐབས་ཤས་ཚུ་ ང་བཅས་ལུ་ཡིྩོད་རུང་ གཙ་
བྩོ་རིང་གས་ ལག་ལན་འཐབ་དགྩོཔ་ཨན། ད་འབདཝ་ལས། ཉིན་སྲུང་མད་པའ་ ལུས་
འབྲིལ་ ག་ལྷྩོད་ལྷྩོད་འབད་ན་དང་། སྩོ་རས་ལག་ལན་འཐབ་མ་ཚུ་ག་ཁབ་དང་། སྨན་
ཁབ་ཚུ་མ་བཙ་བརི་ མཉིམ་རུབ་འབད་ད་ ལག་ལན་འཐབ་ན་ཚུ་ ནད་གཞི་འབུ་ནའི་ 
ལམ་ངྩོ་མ་ཨནམ་ལས། ད་ཚུ་སྤངས་ཏ་ ནད་གཞི་ བཀག་ཐབས་འབད་ན་ལུ་ སམས་
ཤུགས་སྦེྩོམ་ བསྐྱད་དགྩོཔ་ཨན།  

ནད་ངན་འད་གས་ མ་ལ་ཤ་ལུ་ ཤ་རྐྱན་འབྱུང་དྩོ་ཡིྩོདཔ་ལས། ཨ་ལྩོ་མང་རིབས་ཅག་ལུ་ 
ཕམ་མདཔ་བཟྩོ་བའ་གུ་ ཕམ་མང་རིབས་ཅག་ལུ་ ཨ་ལྩོ་མདཔ་བཟྩོཝ་ཨན་པས།  
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ད་འབད་ན་ད་གས། ང་བཅས་རི་ ག་ཅ་འད་འཐྩོབ་པརི་ ལཱ་ཁག་ཡིྩོད་མ། དལ་འབྱྩོརི་གྱི་ 
མ་ལུས་རིན་པྩོ་ཆ་འད་འཐྩོབ་ད། ནད་གཞི་ད་ཚུ་གས་ ཟུན་བཅུག་ས་ མ་ཚ་སྩོང་ལྩོག་ མ་
གཏང་བརི་ མ་ཚ་དྩོན་དང་ལྡནམ་ བཟྩོ་ན་ག་ཐབས་ལུ་ ག་རི་མཉིམ་རུབ་ཀྱི་ཐྩོག་ལས་ 
ནད་ཚུ་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཤས་ཡིྩོན་དང་ བར་དྩོན་སྤལ་ནའི་ འགན་ཁུརི་འད་ ང་བཅས་
རི་ག་རི་གས་འབག་ས་ ནད་གཞི་གདུག་དྲེགས་ད་ག་ ཟླྩོག་ཐབས་མཛིད་གནང་། ཟར་ཞུ་
ན་ཨན།།  

སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡. གསལ་བཤད་འད་ ག་ཅའི་སྐྩོརི་ལས་ཨན་པས། ཁྱྩོད་ཀྱིས་བལྟ་བ་ཅན་ ག་ད་
སྦེ་ མཐྩོངམ་མས? བསམ་འཆརི་བཀྩོད། 

༢. ནད་གཞི་འད་ག་ རིང་བཞིན་འད་ ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ ཨནམ་མས་གྩོ། ཁ་
གསལ་བྲིས། 

༣. ནད་འད་ སྩོན་འགྩོག་འབད་ན་ག་ ཐབས་ལམ་ག་ཅ་རི་ འདུག་གྩོ། རི་རི་
བཞིན་བྲིས། 

༤. ནད་གཞི་ལུ་ འདྲེྩོག་དགྩོཔ་འདུག་ག? མན་འདུག?  
 འདྲེྩོག་དགྩོ་མ་འད་ ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཨན་ན? 
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 འདྲེྩོག་མ་དགྩོ་མ་འད། ག་ཅ་ལས་བརྟན་ཨན་ན?  
༥. འཛིམ་གླིང་ནང་ ནད་གཞི་འདྲེྩོག་ཤྩོས་ གཞིན་ཡིང་ ག་ཅ་རི་ཡིྩོདཔ་ཨན་ན? 
༦. ནད་གཞི་འད་ འདྩོད་སྤྱིྩོད་ལས་བརྟན་ཏ་ཡིང་ འཐྩོབ་དྩོ་ཡིྩོདཔ་མས། ད་སྦེ་མ་

འཐྩོབ་ན་ག་དྩོན་ལུ་ ཉིན་སྲུང་ག་ཐབས་ལམ་ ག་ཅ་རི་ཡིྩོད་ག? ཐྩོ་བཀྩོད་
འབད། 

༧. ཚག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་སྦེ།  
འབུ། ཟར་མ་འད་གས་ བྱ་ཚག་འབད་འཇུག་མ་ཅག་དང་། མ་འབད་འཇུག་མ་
ཅག་ག་ རྩོད་ཚག་བཟྩོ། 
འྩོང་། ཟར་མ་འད་གས་ རྩོགས་ཚག་འབད་ འཇུག་མ་ཅག་དང་། བྱ་ཚག་
འབད་ འཇུག་མ་ཅག་ག་ རྩོད་ཚག་བཟྩོ། 
དཀརི། ཟར་མ་འད་གས་ མང་འབད་ འཇུག་མ་ཅག་དང་། བྱ་ཚག་འབད་ 
འཇུག་མ་ཅག། ཁྱད་ཚག་འབད་ འཇུག་མ་ཅག་ག་ རྩོད་ཚག་བཟྩོ། 
- དཀྩོན་གཉིར་ལུ་ འཐྩོབ་ ཟར་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠ རི་ཨནམ་པས། 

འཐྩོབ་འད་་་ མང་/བྱ་ཚག། 
- དཀྩོན་གཉིར་གྱིས་ གྩོ་ལ་འབད་ འཐྩོབ། འཐྩོབ་འད་་་ མང་/བྱ་ཚག། 
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༤. དྭཝ་བུ་ཚ། 
སྲུང་འདི་ལྷག་སྟྟེ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་གི་ སྟེབ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་། སྲུང་གི་ཁད་རྣམ་ དབྟེ་བ་
ག་ཅི་བཏོནམ་ཨིན་ན? སྲུང་རྟེདཔ་ངོ་མ་དང་ སྲུང་རྟེདཔ་ཆ་རློགས་ཚུ་ག་ི བ་བ་སློད་ལམ་ཧ་གོ་སྟྟེ་ 
སྲུང་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟྟེ་ ཐུང་ཀུ་རྟེ་བི་ཚུགས་དགོ། 

༉ དང་ཕུ་གཡུས་ཅག་ནང་ རྒྱལ་པྩོའ་བླྩོན་པྩོ་ཅག་ གླིངམྩོ་ཆ་གུ་བཞིྩོན་ཏ་ གཡུས་
བཤལ་ འབྱྩོན་པའ་ལམ་ཁརི། དྭཝ་བུཚ་གཅག་ ལམ་གྱི་སྦུག་ན་རི་ ས་དྩོང་བརྐྩོ་ས་
སྡིྩོདཔ་གཟགས་ནུག། བླྩོན་པྩོ་གས་ དབའ་ ཨ་ལྩོ་ཁྱྩོད་ཀྱིས་ ལམ་སྦུག་ན་རི་ ག་ཅ་
འབད་ དྩོང་བརྐྩོཝ་སྨྩོ་? གླིངམྩོ་ཆ་ ཕརི་ཚུརི་འགྱིྩོཝ་ད་ གནྩོད་འྩོང་། ཁྱྩོད་རི་ ལཱ་མད་
པརི་ དྩོང་ བརྐྩོ་དགྩོ་རི་ མནྩོ་བ་ཅན། ལམ་ལྟག་དང་འྩོག་ལུ་ བརྐྩོ་ན་མས། ཟར་ 
གསུངམ་ད།  

བུཚ་ད་གས། ང་གས་ས་དྩོང་རྐྩོ་མ་གས་ ཁྱད་ལུ་གནྩོད་དགྩོཔ་ ག་ན་ཡིང་མད། ས་དྩོང་
ང་རི་གས་རྐྩོ་མ་འད་ ང་རི་གས་བསུབ་འྩོང་། ཟར་ཞུ་ནུག། བླྩོན་པྩོའ་ཐུགས་བསམ་ལུ་ 
བུཚ་འད་ིགས་ སབ་མ་ བླྩོ་ག་དྩོན་དག་འད། རིང་གས་འབད་མ་འད་ རིང་གས་རི་ 
བཏགས་སརི་བཀལ་དགྩོ། ཟར་ སབ་ཨནམ་མཁྱན་ཏ། བུཚ་འད་ི རིག་པ་ཅན་ཅག་ 
འྩོང་ན་འདྲེས། ཟར་ ཐུགས་བཞིད་གནང་ས། བུཚ་འད་ིལུ་ ཁྱྩོད་ནཱ་ལུ་ ལཱ་མད་པརི་ ས་
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དྩོང་བརྐྩོ་ས་སྡིྩོདཔ་ལས། ང་དང་ གཅག་ཁརི་འགྱིྩོ་ག། ཟར་གསུངས་ཏ་ གླིངམྩོ་ཆ་གུ་
བཀལ་ཏ་ བླྩོན་པྩོ་ཁྩོ་རིའ་ བུ་ཅག་ཡིྩོད་མ་དང་མཉིམ་གཅག་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་ གསྩོ་
ས་བཞིག་ནུག། 

དུས་ནམ་ཅག་འབདཝ་ད། གཡུས་འད་ནང་ག་ རྒྱལ་པྩོའ་ཁྲིམས་ཁང་ག་ ཉི་འདབས་ལུ་ 
བྱ་ཨྩོ་ལ་གསུམ་ཉིནམ་ཨ་རྟག་རི་འྩོངས་ཏ་ེ ཁྲིམས་ཁང་འད། སྐྩོརི་རི་རྐྱབ་ཅ་རི་སྡིྩོ དཔ་
མས། རྒྱལཔྩོ་གས་བླྩོན་པྩོ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་བླྩོན་པྩོ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་རི་ ང་བཅས་
རིའ་ཁྲིམས་ཁང་ སྐྩོརི་རི་རྐྱབ་པརི་འྩོང་མ་ ཨྩོ་ལ་གསུམ་པྩོ་ ག་ཅ་ག་རྟགས་ཅག་ཨན་
ན? ནངས་པརི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ འཛིམ་ཐྩོག་ལུ་ སབ་ན་ཡིྩོདཔ་ཅག་འབད་དགྩོ། ད་ག་
སྐྩོརི་ལས་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་མ་ཡིྩོད་པ་ཅན་ ད་ལུ་གསྩོལ་རིས་དང་ གྩོ་ས་གནང་ན་
ཨན། ད་མན་ ཚགས་ཁརི་མ་ཚུད། ཟར་ བཀའ་གནང་ནུག། 

ད་ལས་ བླྩོན་པྩོ་ཚུ་ རིང་རིང་སྩོ་སྩོའ་ གཟམ་ཅུང་ནང་བྱྩོན་ཏ་ ཨྩོ་ལ་གསུམ་གྱི་སྐྩོརི་ལས་ 
མནྩོ་བསམ་གཏང་ན་ འགྩོ་བཙུགས་ནུག། གླིངམྩོ་ཆ་ཞིྩོན་མ་བླྩོན་པྩོ་ཡིང་ གཟམ་ཅུང་
ནང་ཕབས་ཅག་ བུཚ་གཉིས་ལུ་ཡིང་ གཏམ་ཚག་ཐངས་ཅག་རི་ མ་གསུང་པརི་ ཕྲང་
ཕྲང་རི་ གཟམ་ཁང་ནང་བྱྩོན་ཏ་ གཟམས་བཞུགས་ནུག། ཡུདཔ་ཅག་ལས་ གཟམ་ཆ་
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ནང་ལས་བཞིངསམ་ད། དྭཝ་བུཚ་གས། ཨ་པ་ ད་རིས་སྐུ་གཟུགས་ བད་ཏྩོག་ཏྩོ་ཅག་
མདཔ་ཨན་ན? རྒྱལ་པྩོའ་ཞིབས་ལས་ བཀའ་ཁྲིལ་དགྩོངས་ཁྲིལ་རི་ གནང་གནངམ་
ཨན་ན ?ཟར་དྲེིས་རུང་ ལན་ག་ན་ཡིང་མ་གསུང་པས། དྩོ་རུང་ བུཚ་གཉིས་ཀྱིས་ 
ལྩོག་ཅ་རི་དྲེིཝ་ལས། ཨ་པ་གས་ ངའི་ལྩོ་རྒྱུས་འད་ ཁྱད་གཉིས་ལུ་སབ་ས་ ཁྱད་གཉིས་
ཀྱིས་ འབད་ཚུགས་པའ་ལཱ་ཅག་མན། དྩོན་དག་ཅག་ཡིང་མད། ཨན་རུང་། སབ་ད་ག། 
ཟར་ རྒྱལ་པྩོའ་ཞིབས་ལས་ བཀའ་གནང་མ་ཚུ་ ཨ་ལྩོ་གཉིས་ལུ་ གསུངས་ཞིནམ་ལས།  
ཨྩོ་ལ་གསུམ་པྩོ་འད་ག་ཅ་འབད་ འྩོངམ་ཨན་ན? ང་བཅས་ཀྱིས་ ག་ད་སྦེ་ཤས་ན། ད་
གས་འབད་ ང་ ཚ་གྱིང་ལངས་ཏ་སྡིྩོདཔ་ཨན། ཟར་ སབ་ནུག།  

ད་ལས། དྭཝ་བུཚ་གས་ ཨ་ཙ་ཅག་མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ སྡིྩོད་ཞིནམ་ལས། ད་འབདན་ 
ཨྩོ་ལ་གསུམ་གྱི་སྐྩོརི་ལས་ ང་གས་ཧ་གྩོ་ཡི། ཨ་པ་ཁྱྩོད་ དྩོན་དག་དམ་ཅག་ག་ཞིྩོརི་ལས་ 
ནང་དྩོག་དགྩོཔ་ཡིྩོད་རི་མད། འཇིམ་ཤྩོས་རི་འད་ཨན། ཨཔ་ ཁྱྩོད་རི་གསན་ཞིག།  

ཨྩོ་ལ་གསུམ་ལས་ གཡིས་ཁ་ཐུག་ལུ་སྡིྩོད་མ་འད་ གཉིན་རྐྱབ་རྐྱབ་པའ་ རྨགཔ་ད་
ཨན། བརི་ན་ག་ཨྩོ་ལ་འད་ ཨམ་སྲུ་ཨན། གཡིྩོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྡིྩོད་མ་འད་ ཨ་རིྩོགས་
དགའ་རིྩོགས་ཨན། ཁྩོང་གསུམ་ བཟའ་ཚང་གསུམ་འབད་སྡིྩོད་ན་ལུ་ སབས་མ་
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འགགཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ རྩོད་གཞི་ཕྱེ་བརི་ འྩོངས་འྩོངམ་ཨན། ཟར་སབ་ནུག། 
ད་ལས་འབདན་ བླྩོན་པྩོ་ གསྩོལ་ཚགས་ཡིང་བཞིས་སྦེ་ བླྩོ་བད་པག་པ་འབད་ བཞུགས་
ནུག། 

ད་ག་ནངས་པརི་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ རྒྱལ་པྩོའ་ཞིབས་ལས་ རི་རི་བཞིན་དུ་འབད་ དྲེ་བ་
གནངམ་ད། ག་གས་ཡིང་ ཨྩོ་ལ་གསུམ་གྱི་སྐྩོརི་ལས་ ཚག་ཐངས་གཅག་ཡིང་ ཞུ་མ་
ཚུགས་པས། བླྩོན་པྩོ་གླིངམྩོ་ཆ་ཞིྩོན་མ་གས་ དྭཝ་བུཚ་གས་ སབ་དྩོ་བཟུམ་ཁུངས་
བཀལ་ཏ་ཞུཝ་ལས། རྒྱལཔྩོ་ཡིང་ཐུགས་མཉིས་ཏ་ ཨྩོ་ལ་གསུམ་ལུ་ བཀའ་ད་སྦེ་གནང་
ནུག། ཨམ་སྲུ་འད་ གཉིན་རྐྱབ་མ་ ཨྩོ་ལ་ཁྩོ་རི་ལུ་འཐྩོབ། ཨ་རིྩོགས་དགའ་རིྩོགས་འད་ི 
སྩོ་སྩོ་འགྱིྩོ་དགྩོཔ་འབད་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ། གཡིྩོན་ ཁ་ཐུག་ག་ཨྩོ་ལ་འད་ི 
ཕྱེྩོགས་ལྩོགས་ཅག་ཁརི་འཕུརི་འགྱིྩོ། གཡིས་ཁ་ཐུག་ག་དང་ བརི་ན་ག་ ཨྩོ་ལ་གཉིས་ 
གཅག་ཁརི་འབད་ ལྩོགས་ཅག་ཁརི་ འཕུརི་ཏ་ཡིརི་སྩོ་ནུག།  

ད་ལས་ རྒྱལ་པྩོའ་ཞིབས་ལས་ བླྩོན་པྩོ་ཁྱྩོད་ རིག་པ་ཅན་ཅག་ཨན་མས། ཟར་ ཐུགས་
མཉིས་པའ་ གཟངས་བསྩོད་དང་བཅསཔ་འབད་ གསྩོལ་རིས་ཚུ་ ཧ་མ་བཀའ་གནང་དྩོ་
བཟུམ་འབད་ གནང་ནུག།  བླྩོན་པྩོ་གཞིན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་དང་ཁྩོ་ མ་ཅྩོག་རི་འཐད། ཁྩོ་
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གས་ཁུངས་བཀལ་ན་ཡིྩོད་པརི་ ཁྱད་ཆ་ཁྱབ་ལས་ སབ་ན་མད་མ་འད་ སམས་ཁརི་མ་
བཀལ་བའ་ རྟགས་ཨན་མས། ཤུལ་ལས་འབདན་ ད་བཟུམ་ ཚགས་ཁརི་མ་ཚུད་སྨ་
རི། ཟར་ དགྩོངསམ་ཁྲིལ་ནུག། 

ད་ལས་ བླྩོན་པྩོ་གས་ཡིང་ ང་ལུ་ད་སྦེ་འབྱུང་མ་འད་ ངའི་བུ་ཚབ་ དྭཝ་བུཚ་ལས་བརྟན་
ཏ་ཨན་མནྩོ་ས། དྭཝ་བུཚ་འད་ལུ་ཡིང་ ཁྩོ་རིའ་བུཚ་ངྩོ་མ་དང་ ཁྱད་པརི་མདཔ་འབད་ 
བྱམས་བར་འབད་ད་ ཁྩོང་ཕ་སྤད་གསུམ་ ཕུན་སུམ་ཚགས་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ སྡིྩོད་ནུག།  
སློང་ལཱ། 

འྩོག་ག་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ འཇུག་ཚུལ་ ཚག་མཛིད་ ལག་ལན་འཐབ་ཞིནམ་ལས། འདས་
ཚག་ལུ་ སྒྱུརི་བཅྩོས་འབད་ད། རྩོད་ཚག་རི་བཟྩོ། 
འབྲི་མ།  རྐྩོ་མ།  འབྱུང་མ།  ཞིྩོན་མ།  གཟམ་ཆ།  སྐྩོརི་རི།  
 
 
 

༡. འྩོག་ག་ རྩོད་ཚག་ནང་ (བརྩོད་དྩོན་གཙ་བྩོ་/གཙ་ཚག་) འཚལ་སྦེ་ ས་སྩོང་བཞིག་། 
ཁྩོ་འགྱིྩོ་དས། རདམྩོ་ར་དས། ལྟྩོ་ཟ་དས། མག་ཏྩོ་མ་བལྟ། མགུ་ཏྩོ་གཡིའ་ནུག། ལྟ་མ་འགྱིྩོ་འྩོང་། སརི་བཞིག།  

༢. འྩོག་ག་ རྩོད་ཚག་ནང་ (བརྩོད་དྩོན་གཙ་བྩོ་/གཙ་ཚག་དང་ མང་) འཚལ་སྦེ་ ས་སྩོང་བཞིག་།  
ཁྩོ་ཐམ་ཕུ་ལུ་འགྱིྩོ་དས། ཅ་ལ་པདྨ་ལུ་སྩོད་ནུག། མྩོ་བསམ་ར་ལུ་ལྷྩོད་ནུག། ཐམ་ཕུ་ལས་ནངས་པ་ལྩོག་ན། 

༣. འྩོག་ག་ རྩོད་ཚག་ནང་ (བརྩོད་དྩོན་གཙ་བྩོ་/གཙ་ཚག་དང་། མང་། ཁྱད་ཚག། བྱ་ཚག་དང་/ཕྲད་) འཚལ་སྦེ་ ས་སྩོང་
བཞིག་།  
ལྟྩོ་བཟའ་སྦེ་ལྩོག་འྩོང་ན་མན་འདུག། སྐད་རྐྱབ་སྡིྩོད་ད་དཔ་ཆ་མ་ལྷབ་པས། ཙགཔ་ཟ་ས་མགྱིྩོགས་པརི་ལྩོག་འྩོངས་ནུག། 
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༥. བསྟྟེན་དགོཔ། 
དཔྱྟེ་གཏམ་མ་འདཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ སབ་ཐངས་ཀི་སང་བ་ཚུད་ནི་དང་། བློ་སབ་ད། སབས་འཐོབ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དཔྱྟེ་གཏམ་ནང་གི་ དཔེ་དོན་ཚུ་གོ་དོན་སབ་ནི་ དཔྱྟེ་གཏམ་མ་འདཝ་
ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ བསྡུ་སིག་འབད་ཚུགས་དགོ། 

ཕོ་རབ་གཅིག་གི་བློ་རལ་ལས།། 
ཕོ་འབིང་གསུམ་གི་གློས་སྡུར་དགའ།། 

ཕ་བཟང་བུ་ལུ་བསབ་བ་དགོ། 
བུ་བཟང་ཕ་མར་བརྟེ་གདུང་དགོ། 

མི་བཟང་ཁ་ཉུང་ཁོག་ཡངས་དགོ། 
མི་བཟང་བསམ་བཟང་སློད་བཟང་དགོ། 

དཔོན་བཟང་འབངས་ལུ་བམས་སློང་དགོ། 
འབངས་བཟང་དཔོན་ལུ་རསི་བཀུར་དགོ། 

བཟང་པའོི་ཁོག་པར་གསེར་དང་།། 
ངན་པའ་ིཁོག་པར་དུག། 

སློང་ལཱ།  དི་བ། 

ཀ་ ཚིགས་བཅད་༡ པ་གིས་ ད་རིས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་ནང་ འབད་བ་ཅིན། ག་ཅི་ འབད་དགོཔ་

ཨིན་པས?  

ཁ་ ཚིགས་བཅད་༢ པའི་ དོན་དག་ རློང་ཁའི་ནང་ བིས། 
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ག་ མི་བཟང་ཨིན་པ་ཅིན། ག་ཅི་བཟུམ་ དགོ་ནི་ཨིན་པས? 

ང་ འབངས་བཟང་ལུ་ རིས་བཀུར་གིས་ མ་དོབར་ ག་ཅི་ར་དགོཔ་འདུག་གོ? 

ཅ་ ཚིགས་བཅད་༥ པ་གིས་ དོན་དག་ངོ་མ་ ག་ཅི་སབ་མས? 

ཆ་ དཔྱྟེ་གཏམ་ག་འདི་ འབད་རུང་ གཅིག་ བློ་གི་གནས་སྟངས་ནང་བཙུགས་ཏེ་སབ་ཐངས་ཀི་ དཔེ་

ཅིག་བིས། 

ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། 

༡. (ཡང་) (ཡངས་) གཉིས་ཀི་ ཁད་པར་བིས། 
༢. (དུག་) (བཟང་) ཟྟེར་མི་ཚིག་གིས་ བ་ཚིག་ལུ་ འཇུག་མི་ཅིག་དང་། མིང་ལུ་ འཇུག་མི་ཅིག་

གི་ རློད་ཚིག་རྟེ་བཟློ། 
༣. (བགའ་) (དགའ་) གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ བིས། 
༤. ཁློ་རའི་ སེམས་ལས་འབད་བ་ཅིན། བརྟེ་གདུང་། ཟྟེར་མི་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ ས་གོཝ་ཨིན་ན? 

བསམ་བཤད་རྐྱབ།   
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ལྷན་ཐབས། 

༡. མི་ཚེའི་འགྱུར་བ། 

༉ ཧ་མ་མ་ཅག་ ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཉིན་ཉིེཝ་ཟར་ ག་ཡིང་མད་པརི་ ཁྩོ་རི་
རྐྱངམ་གཅག་འབད་ སྡིྩོད་ཡིྩོདཔ་མས། ཁྩོ་རི་རྐྱངམ་གཅག་ཨན་རུང་ ལཱ་དང་གཡིྩོག་
འབབ་ཁུངས་ཅག་ མད་པ་ཅན། མ་ཚ་ མཐརི་བཀལ་ ཚུགས་པརི་ ལཱ་ཁག་འྩོང་། 
ག་ཅ་ཅག་ འབད་བ་ཅན་ དྲེག་ག? ཟར་ ཉིན་ནུབ་མད་པརི་ ཐབས་དང་གནས་
སྐབས་ཅག་ མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་རི་ སྡིྩོད་ནུག། 

ཉིནམ་ཅག་ ཁྩོ་ ཁྲིྩོམ་ཁརི་འགྱིྩོཝ་ཅག་ནང་། ཚང་ཁང་ཅག་ནང་ རྒྱན་ཤྩོག་བཙང་མ་
དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ས་ ཁྩོ་གས་ཡིང་ཏ་རུ་བརྒྱ་གཅག་སྩོད་ད་ རྒྱན་ཤྩོག་ཅག་ཉིྩོ་ཞིནམ་
ལས་ ཁྱམ་ནང་ལྩོག་ཡིརི་སྩོ་ནུག། 

ཟླཝ་དག་པ་ཅག་ག་རྒྱབ་ལས་ རྒྱན་ཤྩོག་ག་ཨང་ བཏྩོན་ཏ་འབདཝ་ད། ཁྩོ་ག་ རྒྱན་
ཤྩོག་འད་གས་ ཨང་དང་པའ་གསྩོལ་རི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡི་གཉིས་ འབད་མ་འད་ཐྩོབ་
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ཆིཝ་ལས་ ཁྩོ་དགའ་ལ་སྔུ་ལ་ཐལ་ཏ་ ག་ཅ་འབད་ན་ཡིང་ མ་ཤས་པརི་ ཚརི་གཅག་
ཧམ་ཐལ་ཐལ་འབད་ ལུས་སྩོ་ནུག། 

ད་ལས་ ཉིནམ་དག་པ་ཅག་ག་རྒྱབ་ལས་ ཁྩོ་ རིག་སྩོབས་ཐྩོབ་ས། ད་འབདན་ ད་སྦེ་
སྡིྩོད་པརི་མ་བཏུབ། དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡིང་། ཤང་ཁ་རྩོག་གཅག་གས་མ་མ་འབརི།། 
ལགཔ་མཛུབ་ཅུང་གཅག་གས་གནམ་མ་རྩོལ།། ཟར་དྩོ་བཟུམ་ ང་ལུ་ རྒྱུ་ཕྱེད་ཀྲམ་
ཡིྩོད་རུང་ ཐབས་དང་གནས་སྐབས་བཏྩོན་མ་ ཆ་རིྩོགས་ཅག་དང་ ལཱ་རུབ་འབད་མ་
ཅག་ མད་པ་ཅན། མགུ་ འཐྩོན་མ་ཚུགས། ཟར་ མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ གཡུས་ད་
ནང་ག་ བུམྩོ་བྱད་ངྩོ་རིས་ གསརི་རིསམྩོ་ཡིྩོད་མ་ཅག་ གནསམྩོ་འབད་ བསན་ད་ནུག། 

ད་ལས་ ཁྩོ་གས་ ཧ་མ་རི་ཁྩོ་རིའ་ཁྱམ་འད་ ར་བ་ལས་བརལ་ཏ་ སྒྲང་ཁྱམསྦེྩོམ་འབད་
རྐྱབ། ཁྩོང་རི་ བཟའ་ཚང་གཉིས་ སྩོ་བཏྩོན་ན་ག་དྩོན་ལུ་ སྣུམ་འཁྩོརི་ལགས་ཤྩོམ་
ཅག་ཉིྩོ་ས་ མ་ཚ་སྩོ་ཉིམས་སྐྱྩོང་བའ་བརི་ན་རི་ ཨ་ལྩོ་བུ་གཅག་དང་ བུམྩོ་གཅག་ཡིང་
སྐྱས་ཏ་ ཁྩོང་ཕ་སྤད་ མ་སྨད་བཞི་ སྐྱད་ཉིམས་བསྐྱངས་ཏ་ སྡིྩོད་ནུག། 
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དྩོ་རུང་ ཁྩོ་ག་སམས་ཁརི་ ད་རིས་ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ དམ་ཅག་སྐྱད་ཉིམས་བསྐྱང་ན་
ཡིྩོད་མ་འད་ ཚ་སྩོན་མའ་བསྩོད་ནམས་ཀྱི་འབྲིས་བུ་ཅག་དང་། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་
གྱི་ ཐུགས་ར་ལུ་བརྟན་ཏ་ཨན། ད་གས་འབད། ཡིརི་དཀྩོན་མཆྩོག་ལུ་མཆྩོད་པ། མརི་
ངན་སྩོང་ལུ་སན་པ། འཕགས་པའ་དག་འདུན་ལུ་ ཞིབས་ཏྩོག་ཞུ་ས་ དཀརི་པྩོ་དག་
བའ་ལཱ་ལུ་ བརྩོན་དགྩོཔ་འད་ཡིང་ ཁག་ཆ་བས། ཟར་ མནྩོ་བསམ་དང་ལག་ལན་ 
མཐུན་པ་ལུ་བརྟན་ ཁྩོ་ལུ་ཧང་སྐལ་རི་ ཡིརི་སྐྱད་བཏགས་ཏ་ ཁྩོང་བཟའ་ཚང་ཚུ་ མ་
ཚ་དྩོན་དང་ལྡནཔ་ཅག་ལུ་ གྱུརི་སྩོ་ནུག་གྩོ། །། 
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སློབ་ཚན་༥ པ། བརློད་དོན་ སྙིང་སྟློབས། 

ལཱ་ག་ཅ་བརམ་རུང་ སྙང་སྩོབས་མད་པ་ཅན་ ལཱ་སྦེྩོམ་ཚུ་ ཧམ་པ་གས་འགྲུབ་མ་ཚུགས་
པའ་ཁརི་ བརམ་ཡིང་མ་ཚུགསཔ་ཨན། ད་འབདཝ་ད། ལཱ་ མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ 
བརྩོན་ཤུགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པརི་ བསྐྱད་ད་ མཐརི་བཀལ་དགྩོཔ་ཨན། འད་ལུ་སམས་
ཤུགས་དང་ བླྩོ་ཁྩོག་ཟར་ཡིང་ སབ་དྩོ་ཡིྩོདཔ་ཨནམ་ལས། བླྩོ་ཁྩོག་ཡིངས་དགྩོཔ་དང་ 
སམས་ཤུགས་ཆ་དགྩོཔ་ཡིང་ བརྩོད་དྩོན་འད་ནང་ སྩོབ་སྩོན་འབད་དགྩོ། 

ད་ལས་ རིང་ ག་ཅ་འབད་དགྩོ་རུང་ བརྟགས་ཤང་དཔྱེད་ཚརི་མ་ག་ལཱ་འད་ ཐ་ཚམ་གྱི་
ངང་ལུ་ མ་བཞིག་པརི་ ཐད་རི་བ་རི་ག་ བླྩོ་ཐག་ཆྩོད་ཏྩོག་ཏྩོ་ འབད་དགྩོ། འཇིམ་ཏྩོང་ཏྩོ་
ཡིྩོདན་འབད་ན་དང་ ལཱ་ཁག་ཡིྩོདན་བཀྩོ་མ་བཞིག་པརི་ གཞིན་བཟང་ངན་གྱི་ དཀའ་
ངལ་ག་ཅ་ཡིྩོད་རུང་། དང་དུ་བླངས་ཏ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱད་ད་ འབད་དགྩོཔ་ཚུ་ ཨ་ལྩོ་
ཚུ་གས་ཤས་ཚུགསཔ་དང་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགསཔ་བཟྩོ་དགྩོ། 
བརློད་དོན་ལྔ་པ། སྙིང་སྟློབས་འདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྟེལ་ཏེ་  བརློད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་
འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སྟློན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟྟེ་ བརློད་དོན་
འདི་དང་འབྟེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡ - མློ་སྤུན་གསུམ།    
༢ - བུམ་ལྷའི་མྟེ་ཏོག།  
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རློང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་ 
ལྷག་ནི་ལུ་བརློན་ཏེ་ ཐསོ་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརློན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. བུཚ་རློ་རྟེ། 
མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ འབི་རློམ་གི་དབྟེ་བ་ བརློད་དོན་ཚུ་ འདི་ནང་ཁད་འཕགས་ཀི་ལཱ་ ག་
ཅི་ར་འབད་ཡི་ག? ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ རློ་རྟེ་བཟུམ་ འབད་ཤེས་དགོཔ་དང་། རང་སྟློབས་
ཀིས་ འབི་རློམ་ཐུང་ཀུ་རྟེ་ བི་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ བུཚ་རྩོ་ར་འད་ ཕྱེ་བལྟ་བའ་ངྩོ་རིས་དང་ ནང་ག་རིག་པ་ ག་ན་བ་ཚ་དྲེགས་ཡིྩོདཔ་
ལས། ལཱ་ ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ ཚགས་ཁརི་ཚུད་ན་ད་གས་ མ་དྲེག་ཞིན་ཀུན་གྱིས་ 
སམས་ཁརི་ འབབ་ཨན། ཁྩོ་ལུ་ རིང་དྩོན་ཟར་མ་འད་ལུ་ མནྩོ་བསམ་ར་ལས་མད་པརི་ 
གཞིན་ལུ་ ཕན་ཐྩོགས་པའ་ལཱ་ རྐྱངམ་གཅག་ལས་བརྒལ་ གཞིན་འབད་ན་མད། ཁྩོ་
གས་ དྲེྩོ་པ་ཧ་སག་ལྩོངས། ཁྱམ་ཕྱེགས་བདརི་རྐྱབ། ཁ་ལག་འཁྱུ་སྦེ་ མཆྩོད་བཤམ་
ནང་མཆྩོད་པ་དང་ དཀརི་མ་ཕུལ། སྤྩོས་བཏག་ བསང་བཏང་སྦེ་ དྲེྩོ་པ་ག་དྲེྩོ་མཛིརི་ཚུ་
ཡིང་བཟྩོཝ་ཨན། 

རྩོ་ར་འད་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཡིང་། ཆ་རིྩོགས་ ག་རི་ལས་ ཧ་མ་ལྷྩོད་ད། དཔ་ཆ་ལྷབ་སའ་
སྩོབ་ཁང་ ཕྱེགས་བདརི་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་ རྐྱབ་མ་ཚད། དལ་ཚད་ཁྩོམ་ཚད་ མ་ཏྩོག་
ལྡུམ་རི་ག་ལཱ་འབད་ ལྕངམ་བཙུགས་ ཆུ་བླུག་ན་ག་ ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨན། ད་ལས་ 
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གསང་སྤྱིྩོད་ ཆབ་གསང་གས་གང་ས་ ཆབ་གསང་ ཕྱེ་ཁརི་ཐྩོན་ཏ་ ཡིྩོད་མ་ཚུ་ཡིང་ ཁྩོ་
གས་ཁམས་ལྩོག་ན་དང་། འཚར་སྣང་ཚུ་ ག་ན་ཡིང་ མ་བསྐྱད་པརི་ ཕྱེགས་བདརི་རྐྱབ་
ས་ ཧང་སངས་ས་འབད་ བཟྩོཝ་ཨན། 

སྩོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ལྩོ་བསརི་གྱི་ཟླ་ཐྩོ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རདམྩོ་ར་ན་དང་། ཞིབས་ཁྲི། དུས་ཐུང་
ག་འཁྲིབ་སྩོན། ག་སྒྲག་མད་པའ་ལགས་སརི་ལ་སྩོགས་པ་ འགན་སྡུརི་འབད་བའ་
སྐབས་ལུ་དང་། སྩོབ་གྲྭའ་དུས་སྩོན་ རས་སྲུང་ག་རྟན་འབྲིལ་ཚུ་ག་ སྐབས་ལུ་ཡིང་། ཁྩོ་
གས་འགན་ཁུརི་འབག་ས་ འགྩོ་འདྲེན་ག་ན་བ་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་ འཐབ་ས་ སྩོབ་
གྲྭའ་ལས་རིམ་འད་ སྩོ་བ་ཅན་ཅག་ལུ་ བཟྩོཝ་ཨན། 

རྩོ་ར་འད་ བྱ་བ་སྤྱིྩོད་ལམ་ ལགས་ཤྩོམ་ཡིྩོད་པའ་གུ་ མནྩོ་བའ་བསམ་པ་ཡིང་ བཟང་
དྲེགས་ཡིྩོདཔ་ལས་ གཞིན་ལུ་ཕྲག་དྩོག་དང་། སར་སྣ། ཕུང་བཟྩོ་ན། སྲ་སྩོང་ན་ཚུ་ར་
ལས་རི་ མདཔ་མ་ཚད། ཆ་རིྩོགས་གཞིན་ཚུ་གས་ ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་འཐུངས། ཤྩོབ་རྐྱབ་
ཨརིཝ་བརྐུ། གཡིྩོ་སྒྱུ་དཔྱེ་ངན་གྱི་ལཱ་ འབད་སརི་མཐྩོང་རུང་ འད་ལུ་བལྟ་ས་ སམས་
གདང་ལས་རི་ ཞི་ལྩོག་ས་སྡིྩོདཔ་ཨན། 
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ཚརི་གཅག་འབདཝ་ད། བདུན་ཕྲག་ངལ་གསྩོའ་སྐབས་ལུ་ ཆ་རིྩོགས་ཚུ་དང་མཉིམ་
གཅག་ ཆུའ་མཐའ་མརི་སྩོང་ས་ སྒྲག་གྩོ་ཚུ་ ཆུ་འཁྱུ་ས་སྡིྩོདཔ་ད། ནམ་བྱཱརི་ཆརིཔ་
ཤུགས་འབད་རྐྱབ་ས་ ཆུ་སྦེྩོམ་འགྱིྩོ་བའ་རྐྱན་གྱིས་ མ་རྒན་ཤྩོས་ཅག་ ཆུ་གས་འཕྱེགས་
ཏ་ འབག་འགྱིྩོ་སརི་མཐྩོང་ནུག། ཆ་རིྩོགས་གཞིན་གྱིས་ སྲྩོག་རྐྱབ་འབད་དགྩོ་པས། 
ཟར་ མནྩོ་རུང་ ཆུ་སྦེྩོམ་ཡིྩོདཔ་ལས་ འགྱིྩོ་མ་ཚུགས་པས། རྩོ་ར་འད་ རིང་བཞིན་གྱིས་ 
སྙང་སྩོབས་ཅན་དང་ གཞིན་ཕན་བསམ་པ་ ཁྩོག་པའ་གདང་ལས་ ཡིྩོད་ན་ད་གས། ཆུའ་ི
ནང་མཆྩོངས་ཏ་ རལ་རྐྱབ་སྦེ་ རྟང་བདའ་འགྱིྩོཝ་ད་ ཆུ་འཁྱལ་ཏ་ ཡིྩོད་ས་ཅག་གུ་ལྷྩོད་
ད་ ཆུ་སྲན་དང་ཕྱེད་ནུག། 

ད་ལས་ ཆུ་སྲན་གྱིས་ ཁྩོ་བསྒྱིམས་ བཟའ་ན་འབད་འྩོངམ་ད། ཆུ་སྲན་དང་གཅག་ཁརི་ 
འཛིང་ན་ལུ་ འདྲེྩོག་དགྩོཔ་མད་རུང་ འཛིངས་སྡིྩོད་པ་ཅན། ཆུ་གས་འཕྱེགས་བདའ་མ་ 
རྒན་ཤྩོས་འད་ ཤ་ན་མས་མནྩོ་ས་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་སྦེ་ རལ་རྐྱབ་ས་འགྱིྩོཝ་ད། རྒན་
ཤྩོས་ཀྱི་ ལགཔ་གཡིསཔ་མགུ་ལས་ བདའ་ཟུན་ཏ་ ཕྱེ་ཁརི་བཏྩོན་ནུག། ད་ལས་ སྨན་
ཁང་ནང་བཀལ་ཏ་ སྨན་བཅྩོས་འབདཝ་ལས། ནདཔ་འད་ི ཉིས་སྐྱྩོན་ག་ན་ཡིང་མད་པརི་ 
དྲེག་ས་ མ་འབད་ སྡིྩོད་ཚུགས་མ་ལུ་ ཁྩོ་གནམ་མད་ས་མད་ སམས་དགའ་ས་ མ་ཚ་
གཅག་ དགའ་ཚར་བསྐྱད་ད་ སྡིྩོདཔ་ཨན་མས། 
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ཕ་བཟང་ག་བུ། གྱི་བཟང་ག་ཤུབས། ཟར་དྩོ་བཟུམ་འབད་ རྩོ་ར་འད་ རིང་བཞིན་གྱིས་ 
གཤས་རྒྱུད་བཟང་པྩོ་ ཨནམ་ལས། རིང་ག་ཕམ་དང་ སྩོབ་དཔྩོན་ལུ་གུས་ཞིབས། སྤུན་
ཆ་དང་ ཆ་རིྩོགས་ལྟ་ལྟྩོ་ཚང་ཚུ་ལུ་ བར་གདུང་དག་སྣང་། ཉིམ་ཆུང་ལུ་བྱམས་སྐྱྩོང་ག་ཅ་
འད་ ཆཝེ་ལས། མ་ག་རི་གས་ བླྩོ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆས་བསྐྱད་ད་ དཔ་བལྟ་སའ་ ཡུལ་
ཅག་འབད་ སན་དྩོ་ཡིྩོདཔ་ཨན་མས་གྩོ། །།  

སློང་ལཱ། 

འབྲི་རྩོམ་ནང་ལུ་ བྱ་ཚག་ག་ཅ་རི་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ཡིྩོད་ག? ཐྩོ་བཀྩོད་འབད་ཞིནམ་
ལས་ ད་ཚུ་ དུས་ག་ཅའི་ནང་ཚུདཔ་ཨན་ན? འྩོག་ག་ ས་སྩོང་ནང་བཙུགས། 
ད་ལྟ་བའ་བྱ་ཚག། མ་འྩོངས་པའ་བྱ་ཚག། འདས་པའ་བྱ་ཚག་ 
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དི་བ། 
༡ - ཆུའི་མཐའ་མར་འགློ་བ་ཅིན་ དན་པ་བཏོན་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? ཐོ་བཀོད་འབད། 
༢ -   གཞན་ཆུ་ལས་ སློག་སབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་  རང་ལུ་ག་ཅི་ར་ ཚང་དགོཔ་འདུག་གོ? 
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༢. རྒྱལཔོ་ཐམས་ཅད་སྟྟེར། 

ཚིག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་ལྷག་ནི་དང་ དི་བའི་ལན་ཚུ་བི་ནི་ སྲུང་
གཞན་འཚོལ་ཏེ་ བསྡུ་ལེན་ འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

༉ གཡུས་ ཐམས་ཅད་ལྡན། ཟར་ ནྩོརི་བུ་རིན་པྩོ་ཆ་ཚུ་ གནམ་བཟུམ་གང་ས་ ཡིྩོད་
མ་ཅག་ནང་། རྒྱལཔྩོ་ཟླ་བའ་ འྩོད་ཟར་བཟུམ་ དྲེ་མ་མདཔ་ ཐམས་ཅད་སར། ཟར་མ་ སྙང་
ར་དང་ གཏྩོང་ཕྩོད་ཅན་ ལྩོངས་སྤྱིྩོད་ཚུ་ལུ་ ཆགས་པ་མད་པརི་ སན་པ་གནང་མ་ཅག་བྱུང་
ནུག། ཁྩོ་ག་ གཏམ་སྙན་གགས་ཚུ་ སྲད་པ་གསུམ་ནང་ ཨ་རྟག་རི་ འཐྩོནམ་འཐྩོན་ས་རི་ 
ཡིྩོདཔ་ཨན་པས། ནམ་ཅག་འབདཝ་ད། སམས་ཅན་ལུ་ བར་བ་ཡིྩོད་ན་ད་གས་ ཉིམ་ཆུང་
ཚུའ་ སྐྱད་སྡུག་གཟགས་པརི་ ས་ཕྱེྩོགས་བཤལ་ཏ་བྱྩོན་ནུག། ས་ཕྱེྩོགས་ གཞིན་ཁའ་ རྒྱལ་
ཕྲན་ཅག་གས་ ལྷང་པརི་འྩོངམ་ད། རིན་པྩོ་ཆ་གས་ བཟྩོ་བཟྩོཝ་ག་རིང་ག་ དབུ་རྒྱན་ཡིང་
སན་པ་གནང་ད་ནུག། 

ད་བསང་ ཕུ་ཀྲུ་གཤྩོག་སྒྲྩོ་ཟད་ཟདཔ་ དབུགས་ཡིང་གཏང་ལྩོང་མདཔ་ གནམ་མད་ས་མད་
འདྲེྩོགས་ཏ། གཟུགས་ཡིང་འདརི་ འདྲེྩོགས་པའ་ཤུགས་ཀྱིས་ མག་ཏྩོ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཏང་མ་
ཅག་ གདྩོང་ཁརི་ཐྩོན་འྩོངས་ནུག། ད་ལུ་ བཟྩོད་མ་ཚུགས་པའ་སྙང་ར་བསྐྱད་ད་ ཕུ་ཀྲུ་ལུ་ 

༡ 

༢ 
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གཟགས་ཏ་སྡིྩོད་སྡིྩོད་པརི་ ཤ་རིྩོགསཔ་ཅག་ བརྒྱུགས་འྩོངས་ཏ།ེ འད་ ང་བཅས་ཚུ་ག་ཟས་
ཨན། ཟར་ གསད་ན་འབདཝ་ད། རྒྱལཔྩོ་གས་ སྲྩོག་སྐྱབས་མཛིད་ནུག། ཤ་རིྩོགསཔ་འད་
གས་ ཕུ་ཀྲུ་འད་ལུ་ སྲྩོག་སྐྱབས་མཛིད་ད་ ང་བཅས་ཚུ་ ཐང་བཏང་བཞིག་ན་ཨན་ན? ཟར་
ཞུཝ་ད། ཐམས་ཅད་སར་གྱིས་ ཁྱྩོད་ལུ་ ག་ཅ་དང་ ག་ཅ་རི་དགྩོ་ན་སྨྩོ་? ཟས་ནྩོརི་ཚུ་ ང་
གས་བྱན་ག། བྱ་འད་ གསདན་ མ་དག་བའ་ ལས་ཨན། ཟར་ གསུངས་ནུག། 

ཤ་རིྩོགསཔ་གས། ང་བཅས་ཚུ་ ནགས་ཚལ་གྱི་ནང་ན་སྡིྩོད་ད་ འབྲུ་སྣའ་རིགས་ཚུན་ བཟའ་
མ་མྩོངས། ཤ་རིྩོགསཔ་རིང་གས་ བསད་གསད་པའ་ ཤ་གསརིཔ་རྐྱངམ་གཅག་ བཟའཝ་
ཨན། བྱ་འད་ ང་གས་ ཡུན་རིང་ག་བརི་ན་ འཚལ་ཏ་ཐྩོབ་འཐྩོབ་ཨནམ་ལས། འད་བཟའ་
མ་ཚུགས་པ་ཅན། ང་བཅས་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ ཤིཝ་ཐག་ཆྩོད། རྒྱལཔྩོ་གས་ སམས་ཅན་ག་རི་
ལུ་ བྱམས་པའ་ སམས་བསྐྱདཔ་ ཨན་པ་ཅན། ད་རིས་བྱ་འད་ལུ་ བྱམས་པ་དང་ ང་བཅས་
ལུ་ མ་དགའ་བའ་ལཱ་འད་ དྲེང་བདན་མན་པས། ད་འབདཝ་ལས། བྱ་དང་ང་བཅས་ཀྱི་ སྲྩོག་
སྐྱབས་གཅག་ཁརི་ འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་པྩོའ་ སྐུ་ཤ་ བཏྩོགས་ཏ་གནང་། ཟར་ ཞུ་
ནུག། 
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ད་ལུ་ རྒྱལཔྩོ་ཐུགས་དགྱིས་ཏ་ བྱ་དང་ཁྱད་གཉིས་ཆ་རི་ག་ སྲྩོག་སྐྱབས་འབད་ན་ག་ གནས་
སྐབས་ མ་འཐྩོབ་པརི་སྡིྩོད་སྡིྩོདཔ་ཨན། ད་ལྟྩོ་ཁྱྩོད་ཀྱིས་ ཐབས་ཤས་ ལགས་ཤྩོམ་ཅག་སབ་
མ་ལུ་ ལགས་སྩོ་ཡིྩོད། ཁྱྩོད་ཀྱིས་ སྡུག་བསལ་གྱི་ངང་ལུ་ སྡིྩོད་མའི་བྱ་འད་ གཏང་ད། ཟར་ 
འཇིམ་པའ་ཕྱེག་གས་ བྱ་འདི་གཞིྩོང་ས་བཞུགསཔ་ད། ཤ་རིྩོགསཔ་གས། བྱ་དང་ རྒྱལ་པྩོའ་
ཤ་སྲང་གུ་བཏབ་ས་ བྱ་ལས་གཉིས་ལྟབ་ཀྱིས་ འཐབ་དགྩོ། ཟར་སབ་ནུག། ད་ལུ་ རྒྱལཔྩོ་
གས་གཉིས་ལྟབ་མ་ཚད། གསུམ་ལྟབ་རི་དགྩོ་རུང་ བྱན་ན་ཨན། ཟར་ བཀའ་གནང་ནུག། 
ཤ་རིྩོགསཔ་གས། རྒྱལ་པྩོའ་ ཤ་ ང་གས་མ་བཏྩོག་ བཏྩོག་མ་གཞིན་དགྩོ། ཟར་ ཞུཝ་ལས། 
རྒྱལཔྩོ་གས། ཁྲིྩོམ་ཁ་ལས་ཕརི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ས་ ངའི་ཤ་བཏྩོགས་ཏ་ སྲང་ཁརི་
བཏབ་ཚུགས་མ་ ཡིྩོད་པ་ཅན། ད་ལུ་ གསར་ ལ་ཤ་བྱན་ན་ཨན། ཟརཝ་ལས། མ་སར་ཚུ་ 
ཧ་ལས་ཏ་ སམས་མ་དགའ་བརི་ སྡིྩོད་ནུག། 

ད་ཅག་ག་བརི་ན། མ་སྡུག་པའ་བླྩོ། ཟར་མ་ ལཱ་ངན་ལུ་དགའ་མ་ཅག་གས་ གྱི་ཅུང་རྣྩོས་ཙག་
ཙ་ཅག་འབག་ས། རྒྱལ་པྩོའ་བྱནམ་ཐག་ གཡིས་ཧྩོངས་ཀྱི་ ཤ་བཅད་ད་ སྲང་ཁརི་བཏབ་ད། 
ཤ་གས་ ཕུ་ཀྲུ་ག་ ལད་ཚད་མ་ལང་པས། ཁྲིག་འཛིགས་ཏ་ ས་ཁརི་རིགཔ་ད། ས་ཡིང་སྤརི་
ནུག། ད་རུང་། བྱནམ་ཐག་ གཡིྩོནམ་དང་ བརླད་དྩོ་ གཞིན་ཡིང་ གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་པ་ཡིྩོད་
ཚད་ བཏྩོགས་ཏ་ སྲང་ཁརི་བཏབ་རུང་ རྒྱལཔྩོ་གས་ ར་འགངས་ཏ་བཞུགསཔ་ལས། ཤ་
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རིྩོགསཔ་འདི་ རྒྱལ་པྩོའ་སྙང་སྩོབས་ལུ་ གནམ་མད་ས་མད་ཀྱི་ ཧ་ལས་ཡིད་ཆས་ བསྐྱད་
ནུག། 

ཤ་རིྩོགསཔ་གས། རྒྱལཔྩོ་ཁྱྩོད་ ད་བཟུམ་མའ་ བྱ་བ་ལཱ་ཁག་ དང་ལན་ འབད་མ་འད་ 
འཇིག་རྟན་འདའི་ ཕུན་ཚགས་ཀྱི་འབྲིས་བུ་ ག་ཅ་འཐྩོབ་དགྩོཔ་སྨྩོ། ཟར་ ཞུཝ་ད། རྒྱལ་པྩོ་
གས་ ང་ལུ་ ཚ་ད་རིས་ཀྱི་ སྙན་གགས་དང་། འཇིག་རྟན་པའ་འདྩོད་པ་ ག་ཅ་ཡིང་དགྩོཔ་མད། 
སམས་ཅན་ ག་རི་ག་དྩོན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྩོ་འཕང་ འཐྩོབ་ནའི་དྩོན་ལུ་ རྐྱངམ་གཅག་ཨན། 
ཟར་ གསུངས་ནུག། 

ཤ་རིྩོགསཔ་གས། ཁྱྩོད་རིའ་ལཱ་འད་ལུ་ བླྩོ་འགྱིྩོད་མད་ག? ཟར་ཞུཝ་ད། ང་ལུ་ བླྩོ་འགྱིྩོད་མ་
པ་ལས་མད། ཟར་ གསུངས་ནུག། ཤ་རིྩོགསཔ་གས། འད་མ་བདནམ་འྩོང་། ཟར་ ཞུ་ནུག། 
ད་ལས་ རྒྱལཔྩོ་གས། ང་གས་ སབ་མ་འད་ བདན་པ་ཅན། ངའི་ ལུས་འད་ ཧ་མ་བཟུམ་  
དྲེག་བཅུག་ཅག། ཟར་ གསུངམ་ཅག། སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ རྨ་ཚུ་ག་རི་དྲེག་ སྐུ་གཟུགས་ཟླ་བའ་
འྩོད་བཟུམ་ འཇིའ་རིསམྩོ་ལུ་ གྱུརི་སྩོ་ནུག། ད་ལུ་ བལྟ་ས་ ཤ་རིྩོགསཔ་དང་ མ་སར་ ག་
རི་ ཡིད་ཆས་སྦེྩོམ་རི་ ཐྩོབ་ནུག་གྩོ། །། 
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སློང་ལཱ།  དི་བ། 

ཀ་ གལ་འབེབས་༡ པའི་ནང་ ག་ཅི་གི་སློར་ལས་ འཐོནམ་མས? བཅུད་སྡུད་བིས། 
ཁ་ གལ་འབེབས་༢-༣ པའི་ གནད་དོན་འདི་ ལྷག་སྟེ། པར་སྲུང་ནང་བིས། 
ག་ གལ་འབེབས་༤ པའི་ནང་། མི་སེར་ཚུ་ ཧ་ལས་ཏེ་ སེམས་མ་དགའ་བར་ སློད་

ནུག། ཟྟེར་ཨིན་པས། དེ་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ འློང་ནི་མས་ག? བདེན་ཁུངས་གཟང་། 
ང་ གལ་འབེབས་༥ པ་ལས་ འཐོན་མི། མི་སྡུག་པའི་བློ། ཟྟེར་མི་གི་ འབད་གཞག་

དང་ བསམ་པ་སེམས་སྟེད་ཀི་སློར་ལས་ བསམ་བཤད་བིས།   
ཅ་ རྒྱལ་པོ་གི་ ཐུགས་འདོད་ ངོ་མ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་པས? ཁ་གསལ་བིས། 
ཆ་ གལ་འབེབས་༧ པའི་ནང་ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་གཟུགས་ ཟླ་བའི་འློད་བཟུམ་ གྱུར་ཡི། 

ཟྟེར་ཨིན་པས། དེ་གི་ར་ཁུངས?  
ཇ་ སྲུང་འདི་ནང་ ང་བཅས་ཀིས་ དཔེ་ལེན་བཏུབ་ ག་ཅི་འདུག་གོ? འདི་ ག་དེ་སྟེ་ 

སང་བ་འབད་ནི། 
ཉ་ ཤ་གི་ཚབ་ལུ་ ཤ་གི་ཟས་བཅུད་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ ཟས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད། 
ཏ་ བིན་མི་ལུ་ ལེན་མི་གིས་ ཚད་ལས་བརལ་བའི་རྟེ་བ་བསྟེད་པ་ཅིན་ སློན་ག་ཅི་འློང་

ནི་སྨློ ?  
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༣. ཆང་། 
སྲུང་གི་ཁད་ཆོས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཉམས་བརྒྱད་ལས་ ག་ཅི་གི་ཉམས་ཨིན་ན? 
སྲུང་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟྟེ་ ཁོང་ར་གི་མི་ཚེ་ལུ་ འབྟེལ་བ་འབད་དེ་ སྲུང་ཧ་ལས་སི་སི་རྟེ་ བི་ཚུགས་
ནི་དང་། གནས་སྟངས་ དབྟེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཁད་ཉམས་དང་ ཕན་གནོད་ སྟེབ་སློར་ ཚིག་མཚམས་
དང་ དོན་མཚམས་ བརློད་དོན་ཚུ་གི་སློར་ལས་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས་དགོ།   

༉ ང་བཅས་རི་ མ་དྲེག་ཞིན་ཆ་ཆུང་མད་པརི་ ག་རི་ཨན་རུང་ ཆང་འཐུང་པ་ཅན། འདྩོད་
ཆགས། ཞི་སྡིང་། གཏ་མུག། ང་རྒྱལ། ཕྲག་དྩོག་ཚུ་ སྩོང་ཞིནམ་ལས། སྲྩོག་གཅད་ན་དང་ 
མ་བྱན་པ་ལན་པ་ ལ་སྩོགས་པའ་ ལཱ་ཚུ་ ཡིད་གཉིས་ཐ་ཚམ་མད་པརི་ འབདཝ་ཨན། 

དཔྱེ་འབད་བ་ཅན། ཧ་མ་དག་སྩོང་ བྱང་ཆུབ་སམས་དཔའ་ ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་མ་ཅག་
བཞུགས་ས་ལུ། བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ ཨམ་སྲུ་ཅག་གས། ཆང་པ་ལང་གཅག་འབག། རི་གཅག་
ཁྱད་སྦེ་འྩོངས་ནུག།  

མྩོ་གས། དག་སྩོང་ལུ་བལྟ་ས། ཡིང་ཅན། ཁྱྩོད་ཀྱིས་ རི་འད་གསད་དགྩོ། ཡིང་ཅན། ཆང་འད་
འཐུང་དགྩོ། ཡིང་ཅན། ང་དང་གཅག་ཁརི་སྡིྩོད་དགྩོ། ཟར་ ཞུཝ་ད།  
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དག་སྩོང་གས། ལཱ་འད་ཚུ་གཅག་ཡིང་ དག་སྩོང་གས་ འབད་མ་ཆྩོག། ཟར་ གསུངས་ནུག།    
ཨམ་སྲུ་འད་གས། ལཱ་གཅག་འད་ ཨན་ཅ་མན་ཅ་ འབད་རི་འབད་དགྩོ། ཟར་ གནམ་མད་ས་
མད་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱད་ནུག།  

དག་སྩོང་ག་བསམ་པ་ལུ་ རི་གསད་པ་ལུན་ སྲྩོག་གཅད་པའ་ལས་ སྡིག་པ་སྦེྩོམ་ཡིྩོད། ཟར་ 
གསུངས་ཏ་ཡིྩོད། མྩོ་དང་གཅག་ཁརི་ སྡིྩོད་པ་ཅན། ང་ ད་ལྟྩོ་ཚུན་ཚད་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡིྩོམ་
པ་ གཙང་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ བསྲུངས་ཡིྩོད་མ་འད་ ཉིམས་ན་མས། འད་བ་འད་ ཆང་འད་འཐུང་
པ་ཅན། ཉིས་པ་འད་ ཆུང་ན་འདྲེས་ མནྩོ་ས། ཆང་འད་ལན་ཏ་ འཐུངས་ད་ནུག། ད་ལས་ 
དག་སྩོང་ཆང་གས་ རི་བཟསི་ཏ། དང་པ་རི། ཨམ་སྲུ་དང་ གཅག་ཁརི་སྡིྩོད། གཉིས་པ། རི་
ཡིང་བསད་སྦེ་ སྡིྩོམ་པ་ཤྩོརི་སྩོཔ་ལས་ ཉིས་པ་གསུམ་གྱི་ར་བ་ ཆང་ཨན། ཟར་ སབ་སྲྩོལ་
ཡིྩོད་མ་འདི་ཡིང་ འ་ནཱ་ཁ་ལས་ཚུརི་བྱུང་ནུག། 

ཆང་འཐུང་པ་ཅན། ཐྩོས་བསམ་འབད་མ་ལུ་ ཐྩོས་བསམ་མ་འྩོང་། སྩོམ་ཆན་པ་ལུ་ སྩོམ་མ་
འྩོང་། འཇིག་རྟན་ཁྱམ་པ་ཚུ་ལུ་ སྩོ་ནམ་གྱི་ ལཱ་མ་འྩོང་། ཆྩོས་དང་འཇིག་རྟན་གཉིས་ཀྱི་ལཱ་ 
དྩོན་དག་སྦེྩོམ་ འབད་དགྩོཔ་ཚུ། ཆང་འད་འཐུང་པ་ཅན་ འབད་མ་ཚུགས། ཟར་ སྩོབ་དཔྩོན་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ གསུངས་ནུག། 
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ད་ལས། གཞིན་ཡིང་ ཆང་འཐུང་པ་ཅན་ མགུ་ཏྩོ་ན། བཞིས་སྩོ་ཁ་ལས་བསྐྱུགས། མག་ཏྩོ་
ཚ་ན་དང་ གཉིད་ལྩོག་ན་ཚུ་གས་ ལཱ་ལགས་ཤྩོམ་ཚུ་ འབད་མ་ཚུགས་པའ་གུ་ འཆྩོལ་ལྩོང་
བཟུམ་འབད། ལཱ་ ག་མན་གུ་མན་འབད་ད་ ཕུང་བཟྩོ་ན་དང་ འཐབམྩོ་འཚལ་ན་ཚུ་ ག་རི་ 
ཆང་འད་ཁ་ལས་ འབྱུངམ་ཨན། 

ཆང་འད་འཐུང་པ་ཅན། མགུ་ཏྩོ་ གྩོ་ལ་གས་སྤུརི་ཏ་ཤ་ན་དང་། ཡིང་ན། གྱིང་ས་ཤ་ན། གད་
པ་ལས་ རྦབ་རིལ་ཏ་ཤ་ན། རྟ་ཁ་ལས་བུད་ད་ རྟ་གས་དྲུད་ད་ཤ་ན། དགའ་ལག་པརི་ཚུད་ན་
ལ་སྩོགས་པ། རིང་ག་སྲྩོག་ལུ་གནྩོད་པའ་ རྐྱན་ངན་སྦེྩོམ་འདི་ཚུ་ག་རི་ ཆང་ལས་བརྟན་ཏ་
འབྱུངམ་ཨན།  

ཆང་ མ་འཐུང་མ་ལུ་ རྐྱན་ངན་ད་ཚུ་མ་འབྱུང་། ཆང་འཐུང་ མ་བཏུབ་པའ་སྐྩོརི་ལས་ ལུང་
ནང་ལུ་ ག་ད་སྦེ་གསུངས་ཏ་ཡིྩོདཔ་ཨན་ན? ཟར་བ་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། ཆང་འཐུང་ང་
ཡི་ཉིན་ཐྩོས་མན།། ང་ཡིང་ད་ཡི་སྩོན་པ་མན།། ཟར་གསུངས་ཡིྩོདཔ་མ་ཚད། གུ་རུ་རིན་པྩོ་ཆ་
གས། ཆང་ལ་འདྩོད་ཆགས་ཞི་སྡིང་གཏ་མུག་དང་༔ ང་རྒྱལ་ཕྲག་དྩོག་ཉིྩོན་མྩོངས་མ་ལུས་པ༔ 
སྩོང་བའ་རྒྱུ་རྐྱན་འད་ལ་ཚང་བ་ཡིན༔ ད་ཕྱེར་ཆང་ནག་མ་འཐུང་ཞིལ་གདམས་ཡིན༔ ཟར་ 
གསུངས་ཡིྩོདཔ་ལས་ ར་ད་སྤུ་ལས་རི་ འཐུང་མ་བཏུབ་ཨན་ནྩོ།། །། 
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སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡- ཉིས་པ་གསུམ་ཟར་མ་ ག་ཅ་རི་ཨན་ན?  
༢- ཆང་ལུ་ ཉིས་དམགས་གཞིན་ཡིང་ ག་ཅ་རི་འྩོང་ན་བཟུམ་འདུག་གྩོ? 
༣- མ་ཚུ་གས་ ཆང་ལུ་ཕན་པ་ ག་ཅ་རི་ཡིྩོདཔ་འབད་ བར་ན་འདུག་གྩོ? ཁྱྩོད་

ཀྱིས་འད་ལུ་ བསམ་འཆརི་ག་ཅ་ བཀྩོད་ན་ཡིྩོདཔ་སྨྩོ? 
༤- ཆང་འད་ སྩོ་རས་ཀྱི་གས་སུ་ ག་ཅ་འབད་ བཞིགཔ་ཨན་ན? 
༥- ཆང་འད་ ཁྱྩོད་ཀྱིས་བལྟ་བ་ཅན། ག་ཅ་བཟུམ་ མཐྩོངམ་མས་གྩོ། བསམ་འཆརི་

བྲིས། 
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༤. སེམས་ཤུགས། 
གསལ་བཤད་ཀི་དཔེ་ལུ་བལ་སྟྟེ་ བཅའ་སིག་ཚུ་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་དང་ གོ་དོན་ཚུ་ཉན་ཞིནམ་ལས། 
གཞན་ལུ་ གོ་བར་སློད་ཚུགས་ནི་དོན་ཚན་ ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ རློད་ས་དག་ཏོག་ཏོ་
འབད་ མི་མང་ག་ིསྦུག་ལུ་ གཏང་ཚུགས་པའི་སྤློབས་པ་འཐོབ་ནི་དང་ དོན་ཚན་བཅུད་བསྡུ་
ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ ད་རིས་ང་གས་ གྩོ་སྐབས་ལགས་ཤྩོམ་ འཐྩོབ་མ་དང་འབྲིལ་ སྩོབ་དབུ་འཛིན་
གྩོང་འྩོག་གཉིས་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་ ཆ་རིྩོགས་རྒན་ཤྩོས་དང་ ཆུང་ཤྩོས་ཚུ་ལུ་ སྩོབ་
རིམ་བརྒྱད་པ་ཀ་སྡིའི་ནང་ལས་ དཔལ་འཛིམ་ང་གས་ སྐུ་གཟུགས་བཟང་པྩོ། ཟར་ཞུ་
ན་ཨན།  

ད་ ནཱ་ལས་མརི་ ང་བཅས་ག་རི་ཨན་རུང་། སམས་ཤུགས་ བསྐྱད་དགྩོ་པའ་གསལ་
བཤད་འད་ཞུ་ག། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ནམ་རི་འབད་རུང་ གལ་ཆ་བའ་དྩོན་དག་ཚུ་ 
འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ སམས་དཔའ་ཞུམ་ན་དང་། གཡིང་ཟ་ས་ སྡིྩོད་ན་མ་འྩོང་། དཀའ་
ངལ་དང་ སབས་མ་བདེཝ་ དུམ་ག་རི་འབྱུངམ་ད། དའི་གདྩོང་ལན་ མ་འབད་བརི་ རྒྱབ་
བཤུད་རྐྱབ་ས་ སྡིྩོད་པ་ཅན་ དྩོན་དག་འགྲུབ་མ་ཚུགས། 
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ད་ལྟྩོ་ ང་བཅས་ཚུ་ དཔ་ཆ་ལྷབ་པའ་སྐབས་ དཔ་ཆ་བལྟ་ན་ལུ་ ཉིམས་འཚར་བས། ཟར་ 
དཔ་ཆ་ མ་བལྟ་བརི་སྡིྩོད་པ་ཅན། སྩོབ་རིམ་སྦེྩོམ་མའ་ཡིྩོན་ཏན་ཚུ་ འཐྩོབ་མ་ཚུགས། 
ཡིྩོན་ཏན་ འཐྩོབ་མ་ཚུགསཔ་ད་རི། ཤུལ་ལས་ གཞུང་སར་གྱི་ལཱ་ག་ཅ་ཡིང་ འབད་མ་
ཚུགས་ན་ཨནམ་ལས། མ་ཚའི་ནང་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་འྩོང་། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། 

ད་ཡིང་ ཧ་མའ་སྲུང་དང་ རྣམ་ཐརི་ཚུ་ནང་བལྟ་རུང་ ཆྩོས་ཚག་གཅག་ག་དྩོན་ལུ་ཡིང་ 
རིང་ག་གཟུགས་ཚུ་ གཞིན་ལུ་ བྱན་མ་ག་ལྩོ་རྒྱུས་དང་། ར་བཙུན་མ་ལ་རིས་པ་མཆྩོག་
གས་ དཔ་ཆ་ག་དྩོན་ལུ་ ག་ད་ཅག་དཀའཝ་སྤྱིད་གནང་ཡི་ག? རྣམ་ཐརི་ཚུ་ནང་ལས་
འཐྩོན་ན་ཡིྩོདཔ་ག་རི་གས་ཤས། 

ད་མ་ཚད། ལཱ་ ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ དཔའ་མ་ཞུམ་པརི་ སམས་ཤུགས་བསྐྱད་ད་ འབད་
དགྩོཔ་འདུག། དཔྱེ་འབད་བ་ཅན། འཛིམ་གླིང་ནང་ མང་གཏམ་ཅན་གྱི་ རྐང་རད་ ཕཱུཀྲ་
བྩོལ་ར་མ་ དྲེ་བིདྲེ་བ་ཁམ་ ཟར་མ་གས་ ཟུརི་བྩོལ་ལགས་ཤྩོམ་ རྐྱབ་ཚུགས་མ་ད་ཡིང་ 
ཁྩོ་གས་ ཟུརི་བྩོལ་ག་དྩོན་ལུ་ ཆུ་ཚད་བཞི་དང་ལྔ་ག་རིང་ལུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པརི་ སང་བ་
འབདཝ་ཨན། ཟར་ བྲིས་ཏ་འདུག། 
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ད་འབདཝ་ལས་ ལཱ་ཆ་ཆུང་ ག་ཅ་རི་ཨན་རུང་ རྒྱབ་བཤུད་མ་རྐྱབ་པརི། གདྩོང་གཟང་
ས་ འབད་དགྩོཔ་མ་གཏྩོགས། སབས་ བད་བ་ཅན་འབད། མ་བད་བ་ཅན་ རྒྱབ་བཤུད་
རྐྱབ་སྡིྩོད་མ་འད་གས། འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་ ལཱ་དྩོན་ག་ཅ་ཡིང་ འགྲུབ་མ་ཚུགས་ན་
ཨན། ད་འབད་ཞིནམ་ལས། ངའི་ཆ་རིྩོགས་ཚུ་གས་ ང་གས་ཞུ་མ་གསལ་བཤད་འད་ 
གསན་ཞིནམ་ལས། དུས་ད་ལས་ཡིརི་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅ་ག་ ནང་འབད་རུང་ དཔ་ང་
གས་ གསལ་བཤད་འད་དྲེན་ཏ་ འབད་འྩོང་མནྩོ་བའ་ རི་བ་སྦེྩོམ་ཡིྩོད།།  
 
བཀྲན་ཆ། 

སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡-  གསལ་བཤད་འད་ག་བཅུད་དྩོན་ག་ཅ་ཨན་མས་གྩོ? 
༢- གསལ་བཤད་འད་ནང་ གནད་དྩོན་འཐབ་ བཀྩོད་ནའི་ གྩོ་སྐབས་འཐྩོབ་པ་ཅན་

ག་ཅ་རི་ བཀྩོད་དགྩོཔ་བཟུམ་འདུག་ག? 
༣- གསལ་བཤད་གཏང་ན་ལུ་བརྟན་ཏ་ ཁ་ཕན་ག་ཅ་རི་འདུག་གྩོ? 
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༥. གངས་སྟློད་གསེར་གི་ཉིན་ཅུང་ནང་། 
བླྩོ་ཟ་འད་ ག་ཅ་ག་སྐྩོརི་ལས་ཨན་ན? གནས་སངས་ ག་ཅ་བཟུམ་གྱི་ནང་བསྒྱུརི་བསྒྱུརིཝ་ཨན་ན? བླྩོ་ཟ་ལྷག་ས་ ཚག་
དྩོན་ དཔ་དང་དྩོན་སརི་ཏ་ཡིྩོད་མ་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་དགྩོཔ་དང་ ཁ་རྒྱུན་ལུ་དརི་ཏ་ཡིྩོད་མ་བླྩོ་ཟ་ཚུ་ཞིབ་འཚལ་འབད་ད་ བསྡུ་སྒྲག་
འབད་ཚུགས་ན་ག་དྩོན་ལུ་ཨན། 
གངས་སྟློད་གསེར་གི་ཉིན་ཅུང་ནང་།།  བུམློ་ཨ་འཛོམ་
འདཝ་ཅིག་ར་འཚོ་དོ།། ལུས་སིད་པ་བལ་སྟྟེ་འབོལ་གདན་
ཐིང་།། སེམས་དགའ་བའ་ིཤ་སྟན་ཧང་ལུ་བཙུགས།། 

 བུམློ་ཨ་འཛམོ་གཉིད་ལུ་ཁུག་ད་ནུག། ཨ་འཛོམ་ཉལ་
བའི་ར་ིལམ་ནང་།། མ་རྒྱ་ནག་པདྨའི་ཐང་ལས།། 
བུམློ་རྒྱ་བཟའ་ཐགས་ལུ་འཛུལཝ་མཐོང་།། 

ཐགས་ཤིང་གཡསཔ་གསེར་གི་ཁྲི།། ཐགས་ཤིང་གཡོནམ་དངུལ་གི་ཁྲི།། ཐགས་ཤངི་བར་མ་དུང་ག་ིཁྲི།། ཐགས་ཤིང་གཡས་
པའི་གསེར་ཁྲི་གུ། བོད་ཀི་ཤང་ཤ་འུར་ས་ཆགས།། ཐགས་ཤིང་གཡོན་པའ་ིདངུལ་ཁྲི་གུ། རྒྱ་ཡ་ིར་བ་མདོངས་སློ་ཆགས།། 
ཐགས་ཤིང་བར་མའི་དུང་ཁྲི་གུ། ལྷློ་པའི་ཁུ་བྱུག་སློན་མློ་ཆགས།། བ་ད་ེཚུ་བཀའ་གློས་མ་བསྡུརཝ་ལས།། བུམློ་རྒྱ་བཟའ་དགུང་
ཇ་རན་ཆི་ནུག། 

བོད་ཀི་ཤང་ཤ་འུར་ས་གིས།། ཆོས་དམ་ཆོས་བོད་ལས་
དརཝ་ཨིན།། བམ་སངས་རྒྱས་བོད་ལས་འཁྲུངམ་ཨིན།། 
ཇ་ཕུད་བོད་ལུ་དང་དགོ་ལོ།། 

 རྒྱ་ཡི་ར་བ་མདོངས་སློ་གིས།། ཟས་ཞམི་ཚད་རྒྱ་ལས་
འཐོནམ་ཨིན།། གོ་ལེགས་ཚད་རྒྱ་ལས་འཐོནམ་
ཨིན།། ཇ་ཕུད་རྒྱ་ལུ་དང་དགོ་ལོ།། 

ལྷློ་པའི་ཁུ་བྱུག་སློན་མ་གིས།། གསན་ཅགི་ཤང་ཤ་འུར་ས།། ཉན་ཅགི་ར་བ་མདོངས་སློ།། ཟས་ཞམི་ཚད་རྒྱ་ལས་ཐོན་རུང་།། 
བཟའ་ས་ལྷློ་པའི་གཡུས་ལུ།། གོ་ལེགས་ཚད་རྒྱ་ལས་ཐོན་རུང་།། གློན་ས་ལྷློ་པའི་གཡུས་ལུ།། ཆོས་དམ་ཆོས་བོད་ལས་དར་རུང་།། 
བཞྟེངས་ས་ལྷློ་པའ་ིགཡུས་ལུ།། བམ་སངས་རྒྱས་བོད་ལུ་འཁྲུངས་རུང་།། འབློན་ས་ལྷློ་པའི་གཡུས་ལུ་མས།། ལྷློ་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་བཞུགས་ཡོད་པ།། ཇ་ཕུད་ལྷློ་ལུ་དང་དགོ་ལོ།། 

སློང་ལཱ། ཤང་ཤང་འུརི་སྒྲ་དང་། རྨ་བྱ། ཁུ་བྱུག་སྩོན་མྩོ་ཚུ་ ག་ཅ་ག་ཚབ་འབད་ འཐྩོནམ་མས་གྩོ? ཁྩོང་ཚུ་གས་ ག་ཅ་
སབ་མས་? རི་རི་ག་ བཅུད་དྩོན་བྲིས། 
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ལྷན་ཐབས། 

༡. སྙིང་སྟློབས། 
 
བསིག་པ་ལྷ་གིས་བསིགས། 
མ་པ་རང་གིས་བསིགས། 

ཆོས་རང་གིས་འབད་དེ་སངས་མ་རྒྱསན།། 
རློགས་ཀིས་འབད་དེ་སངས་མི་རྒྱས།། 

ལཱ་ཁག་བཅུ་གསུམ་གི་ལཱ་མ་འབདན།། 
མངརམ་བཅུ་གསུམ་གི་ཟས་མི་འཐོབ།། 

དགའཝ་རང་གིས་བཟློ་ན་ག་བཟློ།། 
སློམློ་རློགས་ཀིས་ལྷློང་པར་ལྷློང་མི་ཚུགས།། 

རང་སེམས་དཀར་པོར་སློན་མྟེདན།། 
ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བཀའ་ཆད་མི་འབབ།། 

ཧམ་པ་རི་བཟུམ་ཅིག་མ་བཤདན།། 
བདེན་པ་གཡག་བཟུམ་ཅིག་མི་འཐོབ།། 

དམངས་ཀིས་འབདན་གཞུང་ཡངས་ཡངས།། 
སལཔ་མངན་སྟག་ཡང་གསད།། 

ཡར་འཕག་ཀི་ཤིག་མཐོ་རུང་།། 
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ལ་བརལ་ཤིག་གིས་རྐྱབ་ཨིན།། 
རང་སལ་ཨིན་ན་རློ་ཡང་རྨུར།། 
རློགས་སལ་ཨིན་ན་མར་ཡང་མི་ཞུ།། 

ཨིནམ་མྟེནམ་བལཝ་ད་ཤེས།། 
རློ་རྟེ་གློ་ལོད་འཆམ་དང་ཤེས།། 

མི་གཅིག་མ་དགའན་རི་ཡང་དོང་སྤྟེད།། 
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སློབ་ཚན་༦ པ། བརློད་དོན་ ང་བཅས་རའི་འཛམ་གིང་། 

མ་པ་ ང་བཅས་རི་ སྡིྩོད་ས་འད་ཡིང་ འཛིམ་གླིང་ཨན། ཁྱམ་ཚང་ གདང་རིས་ཚུ་དང་ 
ང་བཅས་རིའ་རྩོང་ཁག་ ང་བཅས་རིའ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཡིང་ ང་བཅས་རིའ་ འཛིམ་གླིང་
ཨན། ད་མ་ཚད། ཐག་རིང་ས་ག་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ སྡིྩོད་མ་ཚུ་ཡིང་ ང་བཅས་རིའ་ 
འཛིམ་གླིང་ཨན། ང་བཅས་ཀྱིས་ཤས་དགྩོཔ་འད་ ང་བཅས་རིའ་འཛིམ་གླིང་ནང་ ག་ཅ་
རི་འབྱུང་དྩོ་ག? ག་ཅ་རི་འབད་ན་འདུག་ག? གནས་ཚུལ་ཚུ་ ང་བཅས་རི་གས་ ཧ་གྩོ་
དགྩོ། ཧ་གྩོ་ཞིནམ་ལས། རིང་ལུ་ཕན་པ་འབྱུང་ན་ཡིྩོད་པའ་ ལཱ་ཚུ་ནང་ འབྲིལ་གཏྩོགས་
འབད་ད་ ཁ་ཕན་སང་དགྩོ། གཞིན་ལུ་ ཁ་ཕན་ཡིྩོད་མ་ཚུ་ཡིང་ རིང་གས་ སྤལ་ཐབས་
འབད་དགྩོ།  

འཛིམ་གླིང་ནང་ རིང་རྐྱངམ་གཅག་ སྩོ་སྩོརི་མ་སྡིྩོད་པརི་ ཁྱམ་ཚང་དང་འབྲིལ་བ་འཐབ།  
མ་སྡིའི་ གནས་སངས་དང་ བསྟུན་ཤསཔ་འབད་ན། ད་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ རྒྱལ་
ཡིྩོངས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་། ད་ལས་ འཛིམ་གླིང་གཅག་སྒྱུརི་གྱི་ གནས་སངས་དང་
བསྟུན་ཏ་ འབད་ཤས་ཚུགསཔ་བཟྩོ་དགྩོཔ་ཚུ་ བརྩོད་དྩོན་འད་ག་འྩོག་ལུ་ སྩོན་བྱན་
དགྩོཔ་ཨན། 
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བརློད་དོན་དྲུག་པ། ང་བཅས་རའི་འཛམ་གིང་འདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྟེལ་ཏེ་  བརློད་དོན་འདི་དང་གཅིག་
ཁར་ གཤམ་འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གི་ལམ་སྟློན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་
སྟྟེ་ བརློད་དོན་འདི་དང་འབྟེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
ལྷག་དགོ་པའི་ ལྷག་དེབ་ཀི་མིང་། 
༡- བྱ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སོད་ས།(ལྷག་དེབ)  
༢- ཐེའུ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས།(ལྷག་དེབ)  
༣-ས་སྐྱ་བདག་ཆེན། (ལྷན་ཐབས) 

དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་
ལས་ ལྷག་ནི་ལུ་བརོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ བརོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. ང་དབུགས་འགམ་དོ། 
གཅད་མཚམས་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལྷག་ཚུགས་ནི་དང་ ཁད་རྣམ་ཚུ་ དབྟེ་བ་ཕྟེ་ཚུགས་ནི་ 
དོན་མཚམས་ རྟེ་རྟེ་བཞིན་ལྷག་སྟྟེ་ འཆར་སྣང་ཨིན་མྟེན་ དབྟེ་དཔྱད་འབད་དེ་ འཆར་སྣང་
གི་ཁད་རྣམ་ཡོད་པའི་ འབི་རློམ་རྟེ་ བི་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ ང་གས་ དུས་ཚད་ཡུདཔ་ཐངས་གཅག་ཡིང་ མ་ཆད་པརི་ འཛིམ་བུ་གླིང་ག་དྩོན་
ལུ་ བལྟཝ་བལྟ་ས་རི་ སྡིྩོདཔ་ཨན། ང་གས་ ད་སྦེ་བལྟཝ་ད། འཛིམ་བུ་གླིང་ག་ ས་ཆ་
ཚུ་ ཧྩོ་ལྡམ་ལྡམ་འབད། འད་ནང་སྡིྩོད་མ་ དུད་འགྩོ་དང་མ་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཡིང་ ལགས་
ཤྩོམ་ཙང་ཙ་རི་མཐྩོང་ཡི། ད་རིས་ ནངས་པ་འབདཝ་ད། འདྩོད་པ་ཆ་བའ་ མ་ལ་ཤ་ཅག་
ཡིྩོད་ན་ད་གས་ ང་གས་དགའ་ཤྩོས་ ཤང་དང་མ་ཏྩོག་ཡིྩོད་པའ་ ནགས་ཚལ་ཚུ་མདཔ་
བཏང་། ཆུ་དང་མཚ་ཚུ་ ཁམས་ལྩོག་ས་ས་བཟྩོ། ད་ག་ དྲེྩོད་ཤུགས་དང་འྩོད་ཟར་ 
མཚམས་ཚད་ རིན་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ བྱན་ནའི་དྩོན་ལས་ ཐབས་ཤས་བཏྩོན་ཏ་ཡིྩོད་མ་ཡིང་། 
མདཔ་གཏང་ནའི་དྩོན་ལུ་ དུ་པ་ཁམས་ལྩོག་ས་ས་ ལ་ཤ་གཏང་ན་ འགྩོ་བཙུགསཔ་ཨན་
པས།  

ད་ལུ་ ང་ སམས་གདང་ལས་རི་ ཁྩོ་ཐག་ཆད་ད་ཡིྩོད། ཁྩོང་ འཛིམ་གླིང་ག་མ་ཚུ་གས་ 
མནྩོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཚུ། ད་ལྟྩོ་ འབད་དྩོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅན། ཁྩོང་དང་ ང་མ་པ་
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ལས་རི་ འགག་མ་ཚུགས། མ་གཞི་ ང་གས་ཆ་རིྩོགས་འབད་རུང་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་ 
འབད་ཚུགས། ཁྩོང་ལུ་ གནྩོདཔ་བཀལ་རུང་ ག་བ་ཡིང་རྔམ་པའ་གནྩོདཔ་བཀལ་
ཚུགས། ཁྩོང་རིའ་ འབད་གཞིག་དང་འཁྲིལ་ འྩོད་ཟར་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཚདཔ་འཚགས། 
རྩྭ་དང་ ཆུ་ཕྲན་ཚུ་སྐམ། ལྩོ་ཐྩོག་ཚུ་ དྲེྩོད་ཀྱིས་ཤ་ས་ མུ་ག་འཐྩོན་ན་དང་། ས་གཞིིས་
ཚུ་ག་རི་ བྱ་མའ་ཐང་ལུ་བསྒྱུརི་ཏ་ མནྩོ་བསམ་མ་འདྲེཝ་རི་ གཏང་བཅུག་ན་ཨན། 

འཛིམ་གླིང་ག་ མ་ཚུ་གས་ ཁྩོང་རིའ་དྩོན་ལུ་ མནྩོ་བསམ་བཏང་ས། ང་ལུ་ ཆ་རིྩོགས་
འབད་བ་ཅན།  ཁྩོང་ག་ ལག་པརི་ཡིྩོད། ད་ལྟྩོ་འབད་བ་ཅན། ཆ་རིྩོགས་འབད་ནའི་ 
དུས་ཚད་འད་ འཕྱེ་ཡིང་མ་འཕྱེསི། ད་ལུ་མནྩོ་བསམ་ གཏང་དགྩོ་པའ་སྐྩོརི་ལས་ ཉིན་
བར་བྱན་ན་ འགྩོ་བཙུགས་ཏ་ཡིྩོད། 

ད་ལྟྩོ་ང་གས་ ཉིན་བར་བྱན་པའ་སྐབས། ད་ལུ་ ངྩོས་ལན་མ་འབད་བ་ཅན་ ང་ལུན་ཐབས་
ཤས་ ག་ཅ་ཡིང་མད། ངའི་འྩོད་དང་དྲེྩོད་ཤུགས་དནི་ ཉིནམ་གཅག་བ་ཉིནམ་གཅག་ ཆ་
སུ་ཆ་སུ་ ཚ་ཏྩོག་ཏྩོ་འགྱིྩོ་ན་མ་གཏྩོགས་ དྲེྩོད་མརི་ཉིམས་ན། ཟརཝ་ མ་པ་ལས་རི་མད།  

ད་བསང་ལསན་ ཤང་དང་རྩོ་ དུད་འགྩོ་སམས་ཅན་དང་ མ་ཚུ་འད་ཕ་རི་བཞིག། རི་དང་
བྱག་ གངས་རི་ མཚ་ཆན་ཚུ་ཡིང་ མ་གས་འཚགས་པའ་དུས་ཚད་ཅག་ ཤརི་ན་ཨནམ་
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ལས། ད་ལུ་མནྩོ་བསམ་བཏང་ས་ ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་ ང་ལུ་ ལཱ་ངན་པ་འབད་ནའི་གྩོ་
སྐབས་ བྱན་མ་ད། ཟར་ སབ་ན་ཨན།། 
སློང་ལཱ།  དི་བ། 
༡- འབྲི་རྩོམ་འད་ ག་ཅའི་སྐྩོརི་ལས་ ཨན་པས། བཅུད་དྩོན་བྲིས། 
༢- ཆ་རིྩོགས་འབད་ན་ག་ དུས་ཚད་མ་འཕྱེས། ཟར་སབ་ནུག། ཆ་རིྩོགས་འབད་དགྩོཔ་ 

ག་ཅ་རི་འདུག། ཐྩོ་བཀྩོད་འབད། 
༣- འཛིམ་གླིང་ནང་ ཚ་དྲེྩོད་ཡིརི་སང་འགྱིྩོ་མ་འད་ ག་ཅ་ལུ་བརྟན་ཏ་ཨན་ན? ཚ་དྲེྩོད་ 

ཡིརི་སང་ མ་འགྱིྩོ་ན་ག་ ཐབས་ལམ་དག་པ་ཅག་ བྲིས། 
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༢. རིག་པ། 
སྲུང་གི་ཁད་རྣམ་དང་ ལྷག་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་། མཐུན་འབྟེལ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ 
དགའ་སིད་དང་ལན་ཏོག་ཏོ་འབད་ སློདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ནི། གོང་འློག་གི་བར་ན་ རིས་བཀུར་
དགོཔ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི། དེ་ལས་ ཚིག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་ ལྷག་ཚུགས་
ནི་དང་ སྟེབ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་ཐབས་ལུ་ཨིན། 

༉ ཧ་མ་གཡུས་ཚན་ཅག་ནང་ རྒྱལཔྩོ་གནམ་མད་ས་མད་ སྐུ་དབང་ཆ་དྲེགས་ཅག་
ལུ། བླྩོན་པྩོ་ཡིང་ ག་ན་བ་རིག་པ་ཅན་ཅག་ ཡིྩོདཔ་མས། ཁྩོང་ རྒྱལ་བླྩོན་གཉིས་ གཅག་
གས་གཅག་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་བར་བ་དང་ གུས་བཀུརི་ ག་ཅ་འད་ཡིྩོདཔ་ལས། རྒྱལ་སྲད་
ཀྱི་ཕྱེག་ལཱ་རྒྱ་ཆ་ཆུང་ ག་ཅ་རི་མཛིད་དགྩོ་རུང་ གསུང་གྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ལུ་ མཛིདཔ་ལས། 
རྒྱལ་ཁབ་ མངའ་ཐང་དརི་ཞིང་རྒྱས་ཏ་ འབངས་འཁྩོརི་གཡིྩོག་ཚུ་ དགའ་སྐྱད་ཀྱི་དཔལ་
ལུ་ ལྩོངས་སྤྱིྩོད་ད་ སྡིྩོད་ནའི་གྩོ་སྐབས་བྱུང་ནུག། 

ཚརི་གཅག་འབདཝ་ད། རྒྱལཔྩོ་གས་ བླྩོན་པྩོའ་རིག་པ་ བརྟགས་ཤང་དཔྱེད་ནའི་དྩོན་ལུ་  
བཀའ་ ད་སྦེ་གནང་ནུག། ཁྱྩོད་ ག་ཅ་ལས་འབད་རུང་ མཁས་པ་དང་ དྲེག་ཤྩོས་ཨན་
པའ་བླྩོ་རི་ཨན་པས། ཨན་པ་ཅན། ང་ལུ་ འཆབ་རྟ་ ཡིད་ངས་ཐང་ངས་ཅག་དགྩོ་པས། 
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ད་ཡིང་ དྲེལ་ཡིང་མནམ་ ཕྩོ་ཆན་ གསབ་ རྒྩོདམ་ བྩོང་ཀུ་ཚུ་ ག་ན་ཡིང་མན་པའ་ རྟ་
ཅག་ཁྱད་ཤྩོག། འད་མན་པ་ཅན་ ཁྱྩོད་གསད་ན་ཨན། ཟར་ བཀའ་གནང་ནུག། 

ཨན་རུང་ བླྩོན་པྩོ་གས་ སྣང་དག་ག་ན་ཡིང་མ་བསྐྱད་པརི་ ལགས་སྩོ། ཟར་ཞུ་སྦེ། ཁྩོ་
རིའ་ཁྱམ་ནང་སྩོང་ས་སྡིྩོད་ནུག། ད་ལས་ ཟླཝ་གཅག་ག་རྒྱབ་ལས་ བླྩོན་པྩོ་གས་རྒྱལ་
པྩོའ་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརི་སྦེ། ད་ཚ་ནཱ་ལས་ བཀའ་གནང་མའི་རྟ་འད་ འཚལ་ཐྩོབ་ས་ 
ཀྲག་ཀྲ་འབད་ བཞིག་ཡིྩོད། ལན་པརི་ གཟའ་སྐརི་ ལགས་ཤྩོམ་ཅག་ལུ་ བཏང་ས་ 
བཀྲན་བསྐྱང་། ཟར་ཞུ་ནུག། 

རྒྱལ་པྩོའ་ ཐུགས་བསམ་ལུ་ དབའ་མ་ད་གས་ རྟ་འད་ཀྲག་ཀྲ་ཡིྩོད། ཟར་ ཨན་མས། 
ག་ཅ་བཟུམ་ཅག་ ཡིྩོདཔ་ཨན་ན་སྨྩོ? ད་འབདན་ལན་པརི་ གཟའ་སྐརི་ག་ཅ་ལུ་ 
གཏངམ་དྲེག་གྩོ་? ཟར་ གསུངམ་ད། བླྩོན་པྩོ་གས་ གཟའ་བདུན་ལས་ ག་ཅ་ཡིང་མ་
ཕྩོགཔ་ཅག་ལུ་ ལན་པརི་ གཏང་གནང་། ཟར་ ཞུ་སྦེ་ ལྩོག་ སྩོང་ནུག། 

རྒྱལ་པྩོ་གས་ ཐུགས་བསམ་ན་འཐན་འབད་ བཞིས་གཟགསཔ་ད། རྒྱལཔྩོ་ཁྩོ་རི་ག་ རྟ་
ག་ན་ཡིང་ མནམ་ཅག་ ཁྱད་ཤྩོག། ཟར་བའ་ལན་ལུ་ ཀྲག་ཀྲ་ཕྩོག་ཆིཔ་ལས། རྒྱལཔྩོ་
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ཡིང་ ཧ་རི་ལས་ཏ་ ང་ག་བླྩོན་པྩོ་འད་ འད་མའ་རིག་པ་སྨྩོ? ཟར་ གསུངས་སྦེ། ད་
ག་ནངས་པ་རི་ ལྩོག་འབྩོ་ས་ ཧ་མ་བཟུམ་འབད་ ཐུགས་བར་སྦེྩོམ་ མཛིད་གནང་ནུག།  

སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡- སྲུང་འདི་ནང་གི་རིག་པ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་ གནས་སངས་ནང་ འོས་འབབ་འདུག་ག? 

ག་ཅི་འབད? 

༢- ཁྱོད་ལུ་ བཀའ་འདི་བཟུམ་ གནང་པ་ཅིན་ ལན་ག་ཅི་ཞུ་འོང་གོ? 

༣- སྲུང་གི་བཅུད་དོན་ ཚིག་འབྲུག་༥༠ ནང་འཁོད་ བྲིས། 
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༣. དགའ་ཚོར། 
གསལ་བཤད་ལྷག་སྟྟེ་ གཏང་ཐངས་གོ་རིམ་ཚུ་དང་ གོ་དོན་ཚུ་ཉན་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་ག་
ཅི་གི་ ཐོག་ལས་འབད་རུང་ རློད་ས་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ དོན་ཚན་བཅུད་སྡུད་འབད་གོ་བར་
སློད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ ད་རིས་ དཔལ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྩོ་ཆ་ སྐུ་ཚ་ཉི་ཟླ་དང་མཉིམ་ མཛིད་
པ་ཕྲན་ལས་དརི་ཞིང་རྒྱས་ཏ་ འབངས་བད་སྐྱད་ཀྱི་ཉི་མ་ ཤརི་བརི་ཤྩོག། ཟར་ ཐུགས་
སྨྩོན་གནང་ས་ལུ་ འཛིམ་མ་ སྩོབ་དབུ་འཛིན་གྱིས་ དབུ་གཙས་པའ་ ཐུགས་རིག་མཁས་
པའ་ སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་དང་ ཆ་རིྩོགས་ཕྩོ་མྩོ་ཡིྩོངས་ལུ་ དགའ་ཚར་དང་ བཅསཔ་འབད་ 
བུཚ་སངས་རྒྱས་ང་གས་ སྐུ་གཟུགས་བཟང་པྩོ། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། 

བླ་མའ་ཐུགས་ར་ གྩོང་མའ་སྐུ་བསྩོད་ རིང་ག་ཁ་ར། ཟར་དྩོ་བཟུམ། ང་ སྩོབ་དཔྩོན་དང་
ཆ་རིྩོགས་ཚུ་ག་ སྐུ་མདུན་ལུ་ འཐྩོན་དགྩོ་པའ་གནད་དྩོན་ངྩོ་མ་རི། ང་ལུ་ སྩོབ་གྲྭའ་སྩོ་
ནམ་ལས་རིམ་ནང་ལས་ སྩོབ་ཕྲུག་ དྲེག་ཤྩོས་ཀྱི་རྟགས་མ་དང་ ལག་ཁྱར་གནང་ཡིྩོདཔ་
མ་ཚད། ཉིནམ་༡༠ གྱི་རིང་ ཇི་པཱན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤས་ཡིྩོན་ལྟ་སྐྩོརི་ལུ་ འགྱིྩོ་ན་ག་
གྩོ་སྐབས་བཟང་པྩོ་ གནང་མ་འད་ལུ། དང་པ་རི། སྩོབ་དབུ་འཛིན་མཆྩོག་ལུ་ ཁ་ཙམ་
ཚག་ཙམ་མན་པརི་ ཧང་དྭངས་མའ་དཀྱིལ་ལས་རི་ བཀྲན་དགའ་ཚར་ བསམ་གྱིས་མ་
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ཁྱབ་པརི་ཡིྩོད། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། གཉིས་པ། སྩོབ་གྲྭའ་ སྩོ་ནམ་འགྩོ་འདྲེན་ འཐབ་
གནང་མ་ སྩོབ་དཔྩོན་དང་། གསུམ་པ། རྩོང་ཁག་ཤས་རིག་སྡི་ཚན་དང་ ཤས་རིག་ལྷན་
ཁག་ལུ་ཡིང་ བཀའ་དྲེན་དགའ་ཚར་ སམས་ཀྱི་གདང་ལས་རི་ ཡིྩོད། ཟར་ཞུ་ན་ཨན། 

ང་ལུ་ ད་རིས་ད་བཟུམ་ གཟངས་བསྩོད་ཀྱི་གསྩོལ་རིས་ གནང་མ་འད་ གཙ་བྩོ་རི་ 
མཁྱན་རྒྱ་ཆ་བའ་ སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་ག་འྩོག་ལུ་ སྩོབ་གྲྭའ་ སྩོ་ནམ་ལས་རིམ་འད་ནང་ལུ་ བུ་
རིང་གས་ ཅ་ལྕྩོགས་གང་ལྕྩོགས་ཐྩོག་ལས་ སྩོབ་དཔྩོན་གྱི་ཐུགས་དྩོན་དང་། སྩོབ་གྲྭའ་
དམགས་དྩོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་གང་དྲེག་བསྐྱད་ན་ད་གས། ང་ལུ་ད་བཟུམ་
གྱི་ ངྩོས་ལན་མཛིད་མ་འད་ལུ་ ང་རི་ གནམ་མད་ས་མད་ སམས་དགའ་ཡི། ཟར་ཞུ་ན་
ཨན། 

ད་མ་ཚད། ཕྱེ་རྒྱལ་ལུ་ ཤས་ཡིྩོན་ལྟ་སྐྩོརི་གྱི་གྩོ་སྐབས་ གནང་མ་དེ་གས་ ང་ལུ་ ལྟ་རྒྱ་
མཐྩོང་རྒྱ་ག་ ཤས་ཡིྩོན་ མ་འདྲེཝ་མང་རིབས་ཅག་ འཐྩོབ་ཚུགསཔ་ལས། ག་ན་ལས་ 
སྐལ་བ་བཟང་ཡི། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། མཇུག་རི་ ད་བཟུམ་མའ་ གྩོ་སྐབས་ གནང་མ་
འད་ བུ་རིང་ག་ སམས་ཁ་ལས་ ནམ་ཡིང་མ་བརད། ཟར་ ཞུ་ན་དང་། ད་ལས་ཕ་རི་
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འབད་རུང་ ཧ་མ་བ་ལྷགཔ་འབད་ ཕྱེག་ཕྱེད་ཞུ་ན་ག་ ཁས་བླང་དམ་བཅའ་ཡིྩོད། ཟར་ 
ཞུ་ན་ཨན།།   

བཀའ་དྲེན་ཆ། 

སློང་ལཱ།  

ཀ་ གསལ་བཤད་འདི་ ག་ཅིའི་སློར་ལས་ ཨིནམ་མས་ག? 

ཁ་ གསལ་བཤད་གཏང་མི་དེ་གིས་ བཀའ་དིན་ག་ལུ་ར་ བསམས་ནུག་གོ? ག་ཅི་འབད་ གནད་དོན་

བིས། 

ག་ བུ་འདི་གིས་ གསོལ་རས་འཐོབ་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ ག་ཅི་འློང་ནི་ཨིནམ་མས་ག? 

ང་ གནད་དོན་ ག་ཅིའི་སློར་ལས་འབད་རུང་ གསལ་བཤད་ཅིག་བིས། 

   
 
 
 
 



སློབ་དེབ་༨ པ།           ༢༠༢༢ 

156 

 

༤. རང་དབང་རང་བཙན། 
ཚིགས་བཅད་ལྷག་ཐངས་དང་ གདངས་བཟློ་སྟྟེ་ ཞབས་ཁྲ་འདི་ཡང་ སྙན་རློམ་གི་ནང་གསེས་
ཅིག་ཨིནམ་ཧ་གོ་སྟྟེ་ གསརཔ་རློམ་འབི་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

རང་དབང་རང་བཙན་ཅན་གི། །སྨན་ལློངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། ། 
ས་ཕློགས་ག་ལས་བལ་རུང་། །ལྷ་ཡུལ་ཆགས་པ་འད་སངོ་། ། 

མཐོན་པོ་རི་བོའ་ིརྟེ་ལུ། །དཀར་པོའི་མདངས་དང་ལན་པའི། ། 
གངས་ཀར་ཤེལ་གི་མཆོད་རྟེན། །ལྕགས་རིའི་ཚུལ་དུ་ལེགས་སོ། ། 

བར་དུ་སྤང་གཤོང་འཛོམས་པ། །རྩྭ་ཆུ་སྨན་ཤིང་ལན་པས། ། 
བག་ཕེབས་ར་ིདྭགས་ཕོ་མློ། །ལུང་ཕློགས་རྒྱན་དུ་ལེགས་སོ། ། 

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའ་ིསི་གཟུགས། །ཕ་མཆོག་ཨོན་པདྨ། ། 
སྨན་ལློངས་འགློ་བའི་དོན་དུ། །སབས་གནས་སལ་བ་བཟང་སོང་། ། 

མངའ་བདག་ས་ཡ་ིཚངས་པ། །འཇིགས་མྟེད་སེངྟེ་དབང་ཕྱུག ། 
ཆོས་སིད་བསྟན་པ་བསངས་ནས། །ཞབས་པད་བརན་པ་ལེགས་སོ། ། 

ཆོས་ལན་འབྲུག་གི་ཞིང་ཁམས། །རྟེ་འབངས་དམ་ཚིག་གཙང་བས། ། 
ཆབ་སིད་དགུང་དུ་འཕེལ་ཏེ། །བདེ་སིད་ལན་པ་ལེགས་སོ། ། 
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སློང་ལཱ། འློག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ ག་ོདོན་བིས། 

སྨན་ལློངས། མཐོན་པོ། མདངས་དང་ལན། ཚུལ་དུ། སྤང་གཤོང་། ལན་པ། བག་ཕེབས། 
སབས་གནས། སལ་བ། བཟང་སོང་། རྟེ་འབངས། དམ་ཚིག། ཆབ་སིད། དགུང་དུ་
འཕེལ། བདེ་སིད། 
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ལྷན་ཐབས། 

༡. ཀླུའི་སས། 

༉ ཧ་མ་གཡུས་ཅག་ནང་ སྤྱིང་ཀའ་བུམྩོ་ཅག་ ཨ་རྟག་རི་ ལྟྩོ་བཅངས་འབག་སྦེ་ 
ཞིང་ནང་ལཱ་འབད་བརི་འགྱིྩོ་དགྩོ་དྩོ་ཡིྩོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅག་འབདཝ་ད། ཉིན་མའ་ལྟྩོ་
བཟའ་རིནམ་ལས་ སྦེྩོ་ལྩོགས་ཁརི་ ཆུའ་ཨྩོམ་ཏྩོ་ཅག་ ཡིྩོད་མ་ལས་ ལགཔ་འཁྱུ་ས་
འྩོངས་སྦེ། ལྟྩོ་རིས་ཁ་ཕྱེེཝ་ད་ ལྟྩོ་རིས་ནང་ལུ་ སྦུལ་ཅག་འཛུལ་ཏ་ཡིྩོ དཔ་མཐྩོང་ནུག། 
བུམྩོ་ད་འདྲེྩོགས་ཏ། བྱལ་སྐད་ཤྩོརིཝ་ད། སྦུལ་གྱིས་ཝའ། བུམྩོ་ ཁྱྩོད་ འདྲེྩོག་རི་མ་
དགྩོ། ང་གས་ ཁྱྩོད་བཟའ་རི་ མ་བཟའ། ཁྱྩོད་ལུ་ གནྩོད་པ་ཡིང་ མ་བཀལ། ཟར་ 
མ་སྐད་འབད་ སབ་ལས། བུམྩོ་འད་ག་ མནྩོ་བསམ་ལུ་ སྦུལ་གྱིས་ཡིང་ ཁ་སབ་ན་
འདུག། ག་ཅ་ག་འཕྲུལ་ཅག་ཨན་ན? ཟར་མནྩོ་ས། འདྲེྩོག་བྱལ་འཐབ་ཅ་རི་ སྦུལ་ཁྱྩོད་
ཀྱིས་ ང་ལུ་ གནྩོདཔ་མ་བཀལ་བ་ཅན་ ལགས་ཤྩོམ་ཨན་པས། ད་སྦེ་ཨན་པ་ཅན། ང་
ག་ལྟྩོ་རིས་ནང་ལས་ ཁྱྩོད་རི་ཐྩོན་སྩོང་།ཟར་སབ་ད། སྦུལ་གྱིས་ བཏུབ་པས། ད་འབདཝ་
ད། ཁྱྩོད་རི་ ང་གས་སབ་མ་ད་ ཉིན་དགྩོ། ཟར་ སབ་ནུག། 
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བུམྩོ་གས། ང་ ཟར་མ་འད་ མ་ཨན། ཁྱྩོད་ཟར་མ་འད་ི སྦུལ་ཨན་མས། ཁྱྩོད་ཀྱིས་
སབ་མ་ ང་ག་ཅ་འབད་ཉིན་དགྩོཔ། ག་ཅ་སབ་ན་ཡིྩོདཔ་སྨྩོ? ཟར་དྲེིཝ་ད། སྦུལ་གྱིས་ 
ཁྱྩོད་ཀྱིས་ ངའི་གནསམྩོ་ འབད་འྩོང་ག? ཟར་སབ་ད། བུམྩོ་གས་ ད་བཟུམ་མའ་ལྩོ་
རྒྱུས་མ་སབ། ང་བཅས་མ་དང་མ་ཡིང་ འགག་མ་ཚུགས་པརི་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་པའ་དུས་
ཚད་ལུ་ སྦུལ་དང་མ་ གཉིན་བསྡིྩོམ་ན་ཟརཝ་ ག་ཏ་ཡིྩོདཔ། དཔྱེ་དང་སྲྩོལ་རི་མད། ཟར་ 
ལྩོག་ལྩོག་སབ་ས་ འབད་རུང་།  སྦུལ་གྱིས་ ཉིན་རི་མ་བཏུབ་ལས། མཐའ་མཇུག་ལུ་ 
བུམྩོ་འད་ིཡིང་ ཐབས་རི་མད་པརི་ ཁག་བཟད་ད་ནུག། 

ད་ལས། ཕྱེ་རུ་ ཁྱམ་ནང་ལྷྩོདཔ་ད། བུམྩོ་ད་གདྩོང་ཡིང་ སྐྱྩོམྩོ་ཟུན་སུ་ཅག་འབད་ 
མཐྩོངམ་ལས། ཨའ་གས་ བུམྩོ་ཁྱྩོད་ ད་རིས་ མ་འདྲེཝ་ཅག་འདུག། ག་ཅ་འབད་དཔ་
སྨྩོ? ལཱ་གས་འུ་སྡུག་ཆིཔ་ཨན་ན? གཟུགས་ མ་བདེཝ་ཨན་ན? ཟར་ལྩོག་ལྩོག་ 
དྲེིས་པའ་མཐའ་མརི་ བུམྩོ་འད་གས་ ལྩོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཨའ་ལུ་ ཕྲང་ས་སབ་ནུག། 

ཨའ་གས། མ་གཞི་བུམྩོ་ཁྱྩོད་ཀྱིས་ ཁག་བཟད་མ་འད་ ཕྱེ་འགྱུརི་ལྩོག་སྩོ་ནུག། ཨན་
རུང་ །སྦུལ་གྱིས་ མ་སྐད་ ཁ་སབ་དྩོ། ཟར་བའ་ ལྩོ་རྒྱུས་མ་གྩོཝ་ལས་ སྦུལ་གྱིས་ཁ་
སབ་མ་འད་ ཧ་ལས་ས་ས་ཅག་ཨན་མས། འད་ལུ་ སྐྱྩོན་ཅག་རི་ མ་འྩོངམ་འྩོང་། ཟར་
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སབ་ས་ བུམྩོ་ལུ་ བཞིས་སྩོ་ཚུ་ཡིང་ལགས་ཤྩོམ་འབད་ བྱན་ཞིནམ་ལས། བུམྩོ་འད་ི
ཡིང་ མྩོ་རི་ཨ་རྟག་ཉིལ་སའ་ མཆྩོད་བཤམ་ནང་ ཉིལ་བརི་ཡིརི་སྩོ་ནུག། 

ནུབ་མྩོ་ ཡུདཔ་ཅག་ལས་ སྦུལ་གྱིས་ སྩོ་ཅུང་ནང་ལས་འཛིགས་ཏ། བུམྩོ་ཡིྩོད་སརི་ཐྩོན་
འྩོངམ་ལས། བུམྩོ་འད་འདྲེྩོགས་ཏ་ སྐད་རྐྱབ་ན་འབདཝ་ད། སྦུལ་གྱིས་སྐད་མ་རྐྱབ་ 
ཁྱྩོད་འདྲེྩོག་རི་མ་དགྩོ། ང་གས་ཁྱྩོད་ལུ་ ག་ཅ་ཡིང་མ་འབད། ཟར་སབ་ས་ བུམྩོ་ག་སྦེྩོ་
ལྩོགས་ཁརི་ ཉིལ་སྡིྩོད་ནུག། 

ནངས་པ་དྲེྩོ་པ་ ཨའ་ག་སམས་ཁ་ལུ་ མདང་ནུབ་མྩོ་ བུམྩོ་ཉིལ་ས་ལས་ སྐད་མ་འདྲེཝ་
ཅག་རི་གྩོ་ཡི། ག་ཅ་ཨན་ན? ཟར་ ལྩོངས་ས་ བལྟ་བརི་ འགྱིྩོ་བའ་བསང་ལས། བུམྩོ་
གཉིད་མ་ཚར་བརི་ ཉིལ་ཏ་རི་ཡིྩོད་པའ་ཁརི་ བུ་མྩོའ་སྦེྩོ་ལྩོགས་ཁརི་ ཕྩོ་སྐྱས་འཇིའ་
རིསམྩོ་ཅག་ ཉིལ་ཏ་ཡིྩོདཔ་མཐྩོངམ་ལས། ཨའ་ དགའ་དྲེགས་ཏ།  ད་འཕྲྩོ་ལས་བུམྩོ་
འད་ིཡིང་ ལྷྩོང་ཞིནམ་ལས། མ་སྨད་གཉིས་ཀྱིས་ ཁྩོ་ལུ་ལྩོ་རྒྱུས་དྲེིཝ་ད། ཁྩོ་གས་ ང་
བུམྩོ་དང་ ཞིང་ནང་འཕྱེད་མ་ སྦུལ་འད་ཨན། ང་ཀླུའ་རྒྱལ་པྩོའ་སྲས་ཨན། ང་ལུ་གཉིན་
བཏུབ་པའ་ བུམྩོ་ཅག་ འཚལ་ན་ག་དྩོན་ལས་ སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏ་ འྩོངས་འྩོངམ་ཨན། 
ཟེརི་སབ་ས་ ཀླུའ་སྲས་སྦུལ་གྱི་ མཐུ་སྩོབས་ལས་བརྟན་ ཁྩོང་མ་སྨད་སྤྱིང་ཀ་གཉིས་
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ཡིང་ ད་ལས་ཚུརི་བཟའ་མ་ཚརི་འཐུང་མ་ཚརི་བའ་ ཕྱུགཔྩོ་ལུ་གྱུརི་ཏ་ མ་ཚ་སྩོ་ཉིམས་
ཀྱི་ངང་ལུ་ སྡིྩོད་ནུག་གྩོ།  
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སློབ་ཚན་༧ པ། བརློད་དོན་ དགའ་སིད། 

བརྩོད་དྩོན་འད་ ཁག་ཆ་ཤྩོས་ འཛིམ་གླིང་ནང་དཔ་བཞིག་བཏུབ་པའ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པའ་རྒྱལ་ཁབ་གྩོང་འཕལ་གྱི་ལྟ་བ། རྒྱལ་ཡིྩོངས་དགའ་སྐྱད་དཔལ་འཛིམས་འད་ཨན། 
འཛིམ་གླིང་ག་ མ་ག་རི་ལུ་དགྩོཔ་འད་བད་བ་དང་སྐྱད་པ་ཨན། འཛིམ་གླིང་ག་མ་ཚུ་ 
བད་བ་དང་སྐྱད་པའ་དྩོན་ལུ་ དཔལ་འབྱྩོརི་གྩོང་འཕལ་ལཱ་ནང་ ཆྩོག་ཤས་མད་པརི་ ཉིན་
མཚན་མད་པརི་ ལུས་སྡུག་ སམས་སྡུག་ག་ངང་ལུ་ བད་སྐྱད་ཉིནམ་ གཅག་ཡིང་མ་
འཐྩོབ་པརི་ སྤངས་ཏ་ འགྱིྩོཝ་ཨན་མས། 

ང་བཅས་རིའ་ རྒྱལ་ཡིྩོངས་དགའ་སྐྱད་དཔལ་འཛིམས་ཀྱི་ལྟ་བ་འད་ ཕྱེ་དངྩོས་པྩོའ་དཔལ་
འབྱྩོརི་གྩོང་འཕལ་ལས་ ནང་སམས་ཀྱི་བད་སྐྱད་འད་ གཙ་ཆེཝ་འབད་ ཆ་བཞིག་ས་
ཡིྩོད། ད་ག་དྩོན་ལུ་ སམས་ཀྱི་བད་བ་འབྱུང་ཐབས་ སམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་སལ་ཐབས་ 
འབད་ན་ཚུ་ བརྩོད་དྩོན་འད་ག་ནང་ལུ་ ཤས་ཚུགསཔ་འབད་དགྩོཔ་ཨན།  

ད་ག་གངས་ལུ་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་བད་སྐྱད་དྩོན་ལུ་  
ཀ་ རིང་ག་ཆྩོས་དང་བསམ་ལུགས་གཙ་བྩོརི་བཏྩོན་ན།  
ཁ་ མཐའ་འཁྩོརི་གནས་སངས་ཉིམས་སྲུང་།  
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ག་ དཔལ་འབྱྩོརི་གྩོང་འཕལ་གྱི་དབུ་མའ་ལམ་དང་།  
ང་ གཞུང་སྐྱྩོང་ལགས་ལྡན་བཅས་ ཁག་ཆ་བའ་མནྩོ་བསམ་ གཏང་

ཤསཔ་བཟྩོ་ན་ཚུ་ རྒྱལ་ཡིྩོངས་དགའ་སྐྱད་དཔལ་འཛིམས་ཀྱི་ ཀ་ཆན་
བཞི་ཨནམ་ལས་ ད་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ ཧ་གྩོ་ཚུགསཔ་བཟྩོ་དགྩོཔ་ཚུ་
ཡིྩོདཔ་ཨན་ནྩོ།། 

བརློད་དོན་བདུན་པ། དགའ་སིད་འདི་  ལྷབ་ནི་དང་འབྟེལ་ཏ་ེ  བརློད་དོན་འད་ིདང་གཅིག་ཁར་ 
གཤམ་འཁོད་ལྷག་དབེ་དང་ ལྷན་ཐབས་ལྷག་དབེ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་ག་ིལམ་སྟློན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་
སྟྟེ་ བརློད་དནོ་འདི་དང་འབྟེལ་བའི་ རློམ་རིག་ཤསེ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
ལྷག་དགོ་པའ་ི ལྷག་དེབ་ཀ་ིམིང་། 
༡ - བུ་སང་ཀའི་བསོད་སྟེ་བསོད་ནམས།  
༢ - གཡའ་ད་འབདན།  
༣ - ཡ་མཚན་ཅན་གི་ཀ་ཀུར།  
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རློང་ཁའ་ིདཔེ་དེབ་མ་འདཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་
ལས་ ལྷག་ནི་ལུ་བརློན་ཏེ་ ཐསོ་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརློན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
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༡. རྒྱུ་དང་འབས་བུ།  
སིར་བཏང་ཚང་དགོ་པའི་ཁད་ཆོས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཚིག་མཚམས་ བརློད་
མཚམས་ སད་ཀི་སེང་ཕབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་ཚུགས་ནི་ དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས་ མི་
ཚེ་དང་འབྟེལ་བ་ཡོད་མྟེད་ དབྟེ་དཔྱད་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀི་བསམ་
འཆར་ བཀོད་ཚུགས་ནི་དང་ མིང་ཚིག་ཚུའི་ཡིག་སྟེབ་ཤེས་ཐབས་ལུ་ཨིན། 

༉ ལས་རྒྱུ་འབྲིས་ཟར་མ་འད་ རྒྱུ་ལཱ་དག་བ་དང་ མ་དག་བ་འབད་ད་ དའི་འབྲིས་བུ་
བད་བ་དང་ སྡུག་བསལ་མྩོང་མ་ལུ་ སབ་ཨན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅན་ ས་ཁ་ལུ་ སྩོན་ག་
ཅ་བཏབ་ཅག་ ལྕུག་གུ་འད་ིཡིང་ སྩོན་དང་འཁྲིལ་སྐྱེཝ་ཨན། ད་བཟུམ་ ལས་དག་བ་
འབད་བ་ཅན་ དའི་འབྲིས་བུ་ བད་བ་འྩོང་ན་དང་ ལས་མ་དག་བ་འབད་བ་ཅན། དའི་
འབྲིས་བུ་ སྡུག་བསལ་འྩོང་ན་ ལས་དཀརི་ནག་ ཟུང་འབྲིལ་འབད་བ་ཅན། དའི་འབྲིས་
བུ་ཡིང་ བད་སྡུག་གཉིས་ཆ་རི་འྩོང་ན་ད་ བསླུ་བ་མ་སྲད། འད་ཡིང་། ལས་འབྲིས་བསླུ་
བ་མད་པ་ན།། ཐམས་ཅད་མཁྱན་པའ་ཁྱད་ཆྩོས་ཡིན།། ཟར་གསུང་དྩོ་བཟུམ་དང་། ལས་
བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ཅན་དག་ག་ལས་རྣམས་ན།། བསྐལ་པ་བརྒྱརི་ཡིང་ཆུད་མ་ཟ།། 
ཚགས་ཤང་དུས་ལ་བབས་པ་ན།། འབྲིས་བུ་ཉིད་དུ་སྨན་པརི་འགྱུརི།། ཟར་དྩོ་བཟུམ་  
ལས་འབད་བའ་འབྲིས་བུ་འད་ི ལས་ གསག་མ་ལུ་ དུས་ཚད་ག་དམ་ཅག་ ཡུན་རིང་སྩོང་
རུང་ ལས་འདི་ཆུད་མ་ཟ་བརི་སྨན་ན་དང་། གཞིན་ཡིང་། ས་བླ་མཐྩོན་པྩོརི་གཤགས་
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པའ་མཁའ་ལྡང་ག། གབ་མ་རི་ཞིག་བལྟ་བརི་མ་མངྩོན་ཡིང་།། ལས་ཅན་དག་དང་འདུ་
འབྲིས་སྤངས་པ་བཞིན།། ཚགས་ཤང་དུས་ལ་འབབ་ཚ་ལྷག་པརི་མངྩོན།། ཟར་གསུང་
དྩོ་བཟུམ་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅན། བྱ་ནམ་མཁའ་ལུ་འཕུརི་མ་འད་ ནམ་མཁའ་དབྱངས་ 
མཐྩོན་པྩོ་ལུ་ལྷྩོད་པའ་ཚ་ བྱ་དའི་གྱིབ་མ་ ཚརི་གཅག་མ་མཐྩོང་རུང་ གྱིབ་མ་མདཔ་མན་
པརི། མཇུག་ལུ་ བྱ་ད་ག་ཏ་རི་འབབ་རུང་ གྱིབ་མ་འད་ིནག་ཧྲིལ་འབད་ འྩོང་དྩོ་བཟུམ། 
དག་སྡིག་ག་ ལས་གསག་མ་ལུ་འབྲིས་བུ། ད་འཕྲྩོ་ལས་ ཉིམས་སུ་མ་མྩོང་རུང་ མཇུག་
ལུ་ལས་ཀྱི་འབྲིས་བུ་འད་ི ལས་གསག་མ་ རིང་གས་རི་ མྩོང་དགྩོཔ་འདི་ ཐད་རི་བ་རི་
ཨན། 

ང་བཅས་འགྩོ་བ་ག་རི་ བད་བ་མ་གཏྩོགས་ སྡུག་བསལ་མྩོང་དགྩོ་མནྩོ་མ་ ག་ཡིང་
མདཔ་ལས། ད་རིས་ རྟན་དལ་འབྱྩོརི་མ་ལུས་རིན་པྩོ་ཆ་ གྲུ་ཆན་དང་འདྲེཝ་འད་ཐྩོབ།  
བད་བའ་རྒྱུ་དང་ སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ ག་ཅ་འགྲུབ་ན་ཨན་ན? རྟ་ཁ་སྲབ་ཀྱིས་སྒྱུརི་དྩོ་
བཟུམ་མའ་ རིང་དབང་འཐྩོབ་ད། ལས་རྒྱུ་འབྲིས་ལུ་ རས་བཞིག་སྦེྩོམ་བསྐྱད་ད་ སྡིག་
པ་དང་དག་བ་ ཆུང་ཀུ་ཅག་ཨན་རུང་ སྤང་བླང་ལུ་བརྩོན་དགྩོཔ་འད་ གནམ་མད་ས་མད་ 
གལ་ཆ་དྲེགས་ཅག་ཨན།། 
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སྡིག་པ་ཆུང་ཀུ་ཅག་གས་ གནྩོད་མ་ཚུགས། ཟར་ འབད་ན་དང་། དག་བ་ཆུང་ཀུ་ཅག་
གས་ རིང་ལུ་ཕན་མ་ཐྩོགས་མནྩོ་ མ་འབད་བརི་ བཀྩོ་བཞིག་ན་འད་ི འཛིལ་བ་ཨན་མ་
འད་ཡིང་། མདྩོ་མཛིངས་བླུན་ལས། སྡིག་པ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡིང་།། མ་གནྩོད་སྙམ་དུ་
བརས་མ་བྱ།། མ་དག་ཆུང་ངུ་དག་གས་ཀྱིང་།། ར་ཕུང་རི་ཙམ་བསྲག་པརི་བྱད།། ཟར་
གསུང་དྩོ་བཟུམ་ སྡིག་པ་ཆུང་ཀུ་ཅག་གས་ མ་གནྩོད་ཟར་འབད་ན་མན་པརི་སྤང་དགྩོ། 
དག་བ་འད་ཡིང་། དག་བ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡིང་།། མ་ཕན་སྙམ་དུ་བརས་མ་བྱ།། ཆུའ་
ཐགས་པ་བསགས་པ་ཡིས།། སྣྩོད་ཆན་རིམ་གྱིས་གང་བརི་འགྱུརི།། ཟར་གསུང་དྩོ་
བཟུམ་ དག་བ་ཆུང་ཀུ་ཅག་ཨན་རུང་ མ་བཞིག་པརི་བསྒྲུབ་དགྩོཔ་འད་ི ག་ན་ལས་ཡིང་
གལ་ཆ། 

ད་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ག་རི་ ཚ་འད་ཕྱེ་གཉིས་ལུ་ འབྲིས་བུ་མ་འདྩོད་པའ་ སྡུག་
བསལ་དང་བྲིལ་ཏ་ བད་བ་དང་ལྡནམ་འབད་ སྡིྩོད་ཚུགས་ན་ག་དྩོན་ལུ་ རྒྱུ་སྡིག་པ་
སྤངས་ཏ་ དག་བ་བསྒྲུབ་ན་ལུ་བརྩོན་སྦེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲིས་བརས་ཏ་ འབད་བ་ཅན། རིང་
དང་གཞིན་ གཉིས་ཀའ་བྱ་བ་ ལམ་འགྩོས་ལགས་ཤྩོམ་འགྱིྩོ་བ་ལུ་ ཐ་ཚམ་མདཔ་ཨན་
ནྩོ།།  
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སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡. ལས་ཀྱི་འབྲིས་བུ་ འཁྩོརི་ཐངས་ ག་ད་སྦེ་ཨནམ་མས? དཔ་ཅག་བྲིས། 

༢. ཆུད་ཟད་འགྱིྩོ་ན་མད་པའ་ རྒྱབ་ཁུངས་ག་ད་སྦེ་བཀྩོད་ནུག་གྩོ? 

༣. ལས་ཀྱི་འབྲིས་བུ་ གནམ་ཁ་ལུ་འཕུརི་མ་ བྱ་ག་གྱིབ་མ་ལུ་ དཔ་བཞིག་དགྩོ་
པའ་ ཁུངས་བྲི། 

༤. དལ་འབྱྩོརི་མ་ལུས་ གྲུ་ཆན་དང་འདྲེཝ། ཟར་སབ་ན་འདུག། གྲུ་ཆན་དང་འདྲེ་
དགྩོ་མ་འད་ ག་ཅ་འབད་ཨན་ན? 

༥- མདྩོ་མཛིངས་བླུན་ལས། སྡིག་པ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡིང་།། མ་གནྩོད་སྙམ་དུ་བརས་
མ་བྱ།། མ་དག་ཆུང་ངུ་དག་གས་ཀྱིང་།། ར་ཕུང་རི་ཙམ་བསྲག་པརི་བྱད།། 
ཟར་གསུང་དྩོ་བཟུམ་ སྡིག་པ་ཆུང་ཀུ་ཅག་གས་ མ་གནྩོད་ཟར་འབད་ན་མན་
པརི་སྤང་དགྩོ། དག་བ་འད་ཡིང་། དག་བ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡིང་།། མ་ཕན་སྙམ་
དུ་བརས་མ་བྱ།། ཆུའ་ཐགས་པ་བསགས་པ་ཡིས།། སྣྩོད་ཆན་རིམ་གྱིས་གང་
བརི་འགྱུརི།། རྩོང་ཁའ་ནང་ སྐད་སྒྱུརི་འབད། 
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༢. ཨའུ་མདོ་ལེགས། 
ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལྷག་ཚུགས་ནི་དང་  ཁད་རྣམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ངལ་རངས་ཀི་
སྲུང་རྟེ་བི་ཚུགས་ནི་ སྲུང་གི་བརློད་དོན་དབྟེ་དཔྱད་འབད་དེ་ དཀའ་སྡུག་དང་ དགའ་སིད་
འདི་གཙོ་བོ་ སེམས་བདག་འཛིན་མྟེདཔ་ལས་ འབྱུངམ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་སྟྟེ་ སེམས་བདག་
འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་བཟློ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༉ ཧ་མ་ཧ་མ་ ཁྲིྩོམ་ཚགས་ཅག་ག་ ས་ཁྩོངས་ནང་། ཁྩོང་མ་ལྔ་འབད་མ་ བཟའ་
ཚན་ཅག་སྡིྩོད་ནུག། ཁྩོང་ལུ་ཁྱམ་དང་ ས་གཞིས་ཚུ་ཡིང་ ཡིྩོད་པ་གས་མ་ཚད། ཟ་འཐུང་
བཞིས་སྩོ་ཚུ་དང་། བཀབ་གྩོ་ལ་ཚུ་ཡིང་ མ་ལངས་ལངམ་འབད་ ཡིྩོད་པའ་ཁརི། 
ཡུདཔ་ཅག་ལས་ ཨ་ལྩོ་གསུམ་ཆ་རི་གས་རི་ ཆྩོས་ཡིྩོན་ཏན་ལགས་ཤྩོམ་འབད་ མཐརི་
ཕྱེན་ཏ། གཡིྩོག་ཡིང་ལགས་ཤྩོམ་ཐྩོབ་ནུག། ད་འབདཝ་ལས། ཁྱམ་ནང་ག་ གྩོགས་
རིམ་ཡིང་ ཁྩོང་ ཨ་ལྩོ་གསུམ་གྱིས་ བྱན་ཚུགསཔ་འབད་ སྡིྩོདཔ་ཅག་ན། 

ཁྲིྩོམ་ད་ནང་ གྩོང་སྡི་ལས་འཛིན་གྱི་ ལཱ་ག་འཆརི་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏ། ཁྱམ་རངཔ་ཚུ་
བཤུབ་པའ་སྐབས། ཨཔ་མདྩོ་ལགས་ཀྱིས་ ཁྱམ་གཅག་ལུ་ལང་པའ་ ཁྱམ་ཐྩོག་ལྕགས་
ཤྩོག་ གྩོང་ག་ན་བ་ཁེཝ་འབད་ ཐྩོབ་ས་ཉིྩོ་ཆ་ནུག། ད་ལས་ ཁྩོ་ག་སམས་ཁརི་ ཉིནམ་
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གཅག་བ་ཉིནམ་གཅག། འཆརི་གཞི་མང་སུ་མང་སུ་ཐྩོན་ཏ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁྱམ་ཅག་
རྐྱབ་ན་འབད་ བླྩོ་ཐག་བཅད་ནུག། 

ཁྱམ་རྐྱབ་ན་ག་ ལཱ་འད་བརམ་པའ་བསང་ལསན། རྩོ་ བྱམ་ ཤང་ ར་ས་ ལྕགས་ད་ཚུ་ 
གཅག་བ་གཅག་ ཁག་ཆེཝ་འབད་ཐྩོན། ནང་སམས་ཀྱིས་ མཁྩོ་ཆས་འད་ཚུ་བསྒྲུབ་ན་
འགྩོ་བཙུགས་ནུག། ད་ལས་ ཁྩོ་གས་ ཨ་ལྩོ་གསུམ་ལུ་ཡིང་ ཁྱམ་རྐྱབ་ད། ཏ་རུ་ག་ད་
མང་མང་ རུབ་ན་ཡིྩོདཔ་ཅག་ འབད་དགྩོཔ་དང་། ཁང་གླི་འཐྩོབ་ན་ཡིྩོད་མ་ཡིང་ འད་
གུ་བཀལ་ ད་གས་ཡིང་མ་ལང་མ་ཚུ་ འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་ལས་བསྐྱིས། ད་ག་ཧང་སྐལ་
དངུལ་ཁང་ཚུ་ལས་ སྐྱན་འགྲུལ་ལན་ཏ་ ཁྱམ་སྦེྩོམ་ཅག་རྐྱབ་ན་ག་མནྩོ་བསམ་བཏང་
ནུག། 

ད་སྦེ་འབད་ན་ག་ ལཱ་བགྩོ་བཀྲམ་ས་ ཧ་ལམ་ཟླཝ་དག་པ་ཅག་ཡིརི་སྩོ་རུང་ སམས་ཀྱིས་
མནྩོ་དྩོ་བཟུམ་ ཁྱམ་རྐྱབ་ནའི་ལཱ་འད་ ལག་པརི་འཁྩོརི་མ་ཚུགས་པརི་ མཐའ་ན་རྨང་
གཞི་རི་བཙུགས་མ་ཚུགས་པས། དམ་ཅག་ག་ནང་ལུ་རི་ རིང་ལུ་ཡིྩོད་མ་དང་ ཨ་ལྩོ་
གསུམ་གྱིས་ དངུལ་གསྩོག་འཇིྩོག་འབད་བཞིག་མ་ཡིང་རྩོགས། ཕྱེ་ལས་བསྐྱ་ས་ཡིང་
མདཔ་ཅག་ལུ་ གྱུརི་སྦེ། ནུབ་མྩོ་ཡིང་ ཏ་རུ་ག་ཚ་གྱིང་ ག་ཏ་ལས་བསྐྱ་བ་ཅན་དྲེག་ག? 
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ག་ཏ་ལས་འཐྩོབ་ག? སྐྱན་ཚབ་ག་ད་སྦེ་སྩོདནི་ན? ཟར་བའ་མནྩོ་བསམ་ བརྒྱ་དང་
སྩོང་འབད་བཏང་ས་ ཉིལ་རུང་ གཉིད་མད་པརི་སྡུག་བསལ་གྱི་ངང་ལུ་སྡིྩོད་ད་  བལྟ་
བལྟ་བའ་བརི་ན་རི་ སག་ཁྩོག་རི་ ལྩོག་སྩོ་ནུག། 

ཚརི་གཅག་འབདཝ་ད་ ཁྩོ་ ཁྩོ་རི་ག་ ལཱ་ལུ་བསུན་ཏ་ ད་སྦེ་ ར་ལས་མ་བཏུབ་པས། ང་
བཅས་བཟའ་ཚན་ཚུ་ བད་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ སྡིྩོད་སྡིྩོད་པརི། ང་ལུ་ ཕྩོག་མ་ག་སྡུག་བསལ་
བཟུམ་ ཨ་ལྩོ་གསུམ་དང་ཨའ་ལུ་ ཕྩོག་ཆ་པ་ཅན། ལྟ་མ་ཤ་ན་ག་ཉིན་ཁ་ཡིང་ འྩོང་ན་
མས། ཟར་ སམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ ག་ལས་བྱུང་ཡི་ག? ཟར་བརྟག་དཔྱེད་འབད་ན་ 
འགྩོ་བཙུགས་ནུག། ཁྩོ་གས་ ག་ཅ་རི་འབད་ཡི་ག་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དབྱ་དཔྱེད་ འབད་
བའ་བསང་ལས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁྩོ་གས་ཧ་མ་ཉིྩོ་མ་ ལྕགས་ཤྩོག་འད་ཨནམ་ བདའ་
ཟུན་ནུག།  
ད་ལས་ ཁྩོ་གས་ བརྟགས་ཤང་ག་ན་ཡིང་ མ་དཔྱེད་པརི། སམས་ཀྱིས་ མནྩོ་དྩོ་བཟུམ་
རི་ འབད་བ་ཅན་ བཀལ་སརི་བཀལ་ན་ག་ ལཱ་ཨན་པས། ཟར་ ལྕགས་ཤྩོག་འད་ ལྩོག་
བཙངས་ད་ནུག། ད་སྦེ་ བལྟ་བའ་བསང་ལསན་ ཁྩོ་ཏ་རུ་མདཔ་ཡིང་མན་པརི་ སམས་
ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལས་ཡིང་ གྩོལ་སྩོ་ནུག།  
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ད་བཟུམ་འབད་ ལཱ་ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ ཧ་མ་ རིང་གས་འབད་ཚུགས་དང་མ་ཚུགས་ རྒྱུ་
སྦུང་གཉིས་ལུ་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་བརྟག་དཔྱེད་འབད་ད་ ལཱ་དང་བྱ་བ་འགྩོ་བརམ་དགྩོཔ་
འད་ ག་ན་ལས་ཁག་ཆ། ད་མན་ སྡུག་བསལ་སམས་ཀྱི་ན་ཟུག་འད་ རིང་གས་བཟྩོཝ་
ཨན།།  
སློང་ལཱ། དི་བ། 
༡. ཨའུ་མདྩོ་ལགས་ལུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་མ་ག་ རྒྱུ་ར་བ་འད་ ག་ཅ་ཨནམ་མས? 
༢ . ལཱ་ཚུ་ བརམ་པའ་སྐབས་ ག་ཅ་རི་འབད་དགྩོཔ་ འདུག་གྩོ  ?ཐྩོ་བཀྩོད་འབད།  
༣ . སམས་ཀྱི་འདྩོད་པ་དང་ ཀྲབ་ལ་མང་སྦེ་ མནྩོ་མ་ཚུ་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅན། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་

ཨན། ཟར་མ་འད་ བདན་ན་མས་ག  ?ཁུངས་བཀལ།  
༤. ཨའུ་མདྩོ་ལགས་ལུ་ བད་སྐྱད་འད་ ག་ཅ་འབདཝ་ད་ བྱུང་ནུག་གྩོ? 
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༣. ནང་རང་གིས་བལ་རུང་། 
ཞབས་ཁྲའི་དབྟེ་བ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་དང་ གོ་དོན་ འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟྟེ་ ཞབས་ཁྲ་རྟེ་བི་
ཚུགས་ནི་དང་ གདངས་བཟློ་སྟྟེ་འཐེན་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 

ནང་རང་གི་བལ་རུང་དགའ་ཏོག་ཏོ།། ཕི་མི་གིས་བལ་རུང་སིད་ཏོང་ཏོ།། 

སེམས་དགའ་མ་ིདགའ།། ལུས་སིད་མི་སིད།། ང་བཅས་འབྲུག་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་།།  

འབྲུག་པའ་ིས་ཁར་སྟེ་མི་ང་བཅས།། ཉམས་དགའ་བའ་ིའཕང་རིལ་སྒྱུར་དོ་ས།།  

སློདན་སློད་ས་ཡོད།། འཁམན་འཁམ་ས་ཡོད།། ཉེན་ཁ་མྟེད་པའི་འབྲུག་ཡུལ་ནང་།། 

ང་དེ་སྟེ་བལཝ་ད་ལྷ་ཡུལ་འདི།། ས་ཁར་བབས་འབབ་བཟུམ་ར་འདུག། 

སྨན་ལློངས་འབྲུག་ཡུལ།། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་།། ར་ལས་འད་ས་མིན་འདུག་ལ།། 

སིདན་ནམ་མཁའི་བ་ཡང་འཁོར་དོ་བཟུམ།། ཕི་མི་ཡང་འཁོར་ས་འབྲུག་ཡུལ་ནང་།། 

ནང་གནས་ཀིས་གང་།། ཕི་གངས་རིས་བསློར།། འཛམ་གིང་ནང་གི་ལྷ་ཡུལ་ཨིན།། 

སློང་ལཱ།  དི་བ། 

༡- ཞབས་ཁྲ་འདི་ ཞབས་ཁྲའི་དབྟེ་བ་ཚུ་ལས་ ག་ཅིའ་ིནང་ཚུད་ནི་ཨིན་མས་གོ? 

༢-  ཞབས་ཁྲ་འདི་ལུ་བཞག་སྟྟེ་ སློབ་གྲྭའི་སློབ་གྲྭའི་སློར་ལས་ ཞབས་ཁྲ་ ཚིགས་བཅད་

གཅིག་བརམ། 
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༤. གོ་སབས། 
ག་ཅི་གི་སློར་ལས་ཨིན་ན? ག་ཅི་རྒྱུད་སྐུལ་ འབདཝ་ཨིན་ན? བཅུད་བཏོན་ཚུགས་ནི་དང་ 
རློམ་མི་གིས་ག་ཅི་འབད་བིས་ཡི་ག? དགོས་དོན་ཧ་གོ་སྟྟེ་ གཞན་ཡང་ ཀུན་གསལ་དང་ དུས་
དེབ་ཚུ་ལས་ བསྡུ་སིག་འབད་དེ་ རློམ་རིག་ལྷབ་ནིའི་ སང་བ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ཨིན།  

རང་དཔལ་ལན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།། དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་དགོངས་བཞྟེད་
གཅིག། ཕུགས་རྒྱལ་ཁབ་སིད་འཆར་བཟང་མི་གཉིས།། འཕྲལ་གཞུང་སློང་ལེགས་པའི་ལག་
ལེན་གསུམ།། འབངས་བདེ་བར་སློང་བའི་ལག་ཆ་བཟང་།། 

རང་རྒྱལ་གཞུང་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་ལས།། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ས་གནས་ཆ་མཉམ་ནང་།། ཆོས་ཡོན་
ཏན་ལྷབ་སའི་སློབ་གྲྭ་ཚུ།། སརམ་སྨིན་དྲུག་ཤརཝ་འདེ་ཁྲ་ཆེམ་ཆེམ།། སརམ་སྨིན་དྲུག་བུད་
བུདཝ་མྟེན་པས་སོང་།། 

རང་སལ་བ་ཅན་གི་བུ་དང་བུམློ།། མཇུག་མ་འློངས་རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སློང་གི། འགན་ཁག་གི་
ཁུར་ཆ་འབག་མི་ཨིན།། ད་དེ་སྟེ་སློད་པར་ག་ཏེ་བཏུབ།། སེམས་ཚ་གང་མྟེ་འདེ་འབར་དགོ་སྨློ།།  

རང་སློ་ཉམས་ཆེ་བའི་སློབ་གྲྭ་ནང་།། ཕི་ནང་གི་མཁས་པའི་སློབ་དཔོན་དང་།། དགོས་མཁོ་དང་
བསྟུན་པའི་མཐུན་རྐྱྟེན་ཚུ།། ཡར་སང་གི་འབབ་ཆུ་བཟུམ་འབད་བབས།། ཆུ་འབོལ་བའི་མནོ་
བསམ་རང་མི་གཏང་།། ད་བདུད་རི་ལག་པར་ལེན་ནི་ཨིན།། 
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རང་དཔལ་ལན་འབྲུག་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཚུ།། དུས་ད་རྟེས་སིད་ཉམས་སློང་མི་འདི།། དུས་ནམ་
ཕུགས་ཡུན་བརན་བཞག་ནི་ལུ་།། རང་རྒྱུད་ལུ་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚང་དང་།། ཐ་དམ་ཚིག་སི་བོར་
བཀལ་ནི་ལས།། ལམ་གཞན་ཅིག་འཚོལ་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོདཔ།། 

རང་མི་ཚེ་སིད་ཉམས་བསང་ནི་དང་།། གཞུང་ཞབས་དང་རྒྱལ་ཁབ་མི་སྟེ་གི། ཞབས་ཏོག་དང་
ཕག་ཕིད་ཞུ་ནི་ལུ།། སྟ་རྟེ་དང་ཏོག་ཙེ་འབག་མི་དགོ། རང་རྒྱུད་ལུ་ཡོན་ཏན་མཁས་པར་བཏུབ།། 

རང་མནོ་བའི་བསམ་པ་བཟང་ནི་གཅིག། ཕི་འབད་གཞག་སིག་ལམ་ལེགས་ནི་གཉིས།། བཀའ་
ག་གནང་ཕག་ཕིད་ཞུ་ནི་གསུམ།། ཕ་བཟང་པོའི་བུ་བརྒྱུད་བར་མཚོན་ལུ།། གཏམ་ཁད་ཆོས་
དག་ཤོས་འདི་ར་ཨིན།།  

སློང་ལཱ།  དི་བ། 
༡- བླྩོ་ཟ་འད་ནང་ལས་ ག་ཅ་ག་དྩོན་ལུ་ ས་རི་ཏྩོག་ཙ་ འབག་མ་དགྩོ། ཟརཝ་མས་གྩོ? 
༢- ཚ་གྱིང་མ་འད་འབརི་དགྩོ། ཟར་མ་འད་ ག་ཅ་འབད་ན་ག་དྩོན་ལུ་ ཨན་ན? 
༣- འབངས་ བད་བརི་སྐྱྩོང་ན་ག་ ལག་ཆ་ག་ཅ་རི་སྨྩོ? 
༤- བླྩོ་ཟ་འད་ག་ ཚགས་བཅད་རིའི་ནང་ ཚག་རྐང་ག་ད་རི་འདུག་གྩོ? 
༥- སྩོབ་གྲྭའ་མཐུན་རྐྱན་ཚུ་ དཔ་ག་ཅ་ལུ་ བཞིག་ནུག་གྩོ? 
༦- བླྩོ་ཟའི་ཚགས་བཅད་ཚུ་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅག་ ཚག་འབྲུ་དྲུག་མའ་ནང་བསྒྱུརི་ཏ་བྲིས། 
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ལྷན་ཐབས། 

༢. གཟར་ཤིང་འཁྲུལ་ལུགས། 

ཤིང་འདལ་གིས་སབ་ཚེ་འདལ་སློ་ལོ། །གཟར་གིས་སབ་ཚེ་གཟར་སློ་ལོ། 
རློགས་འདལ་ཤིང་སློ་བ་གནི་སློ་བ། །གཅདན་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་བཅད། ། 

བཤུབན་ཤེས་ལྕམ་བུ་མློས་བཤུབ། །རྒྱ་ལས་དགེ་བཤེས་མཁས་པ་ཞུ། ། 
ཆེ་བ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་བཞྟེངས། །བར་མ་མདོ་མང་བརྒྱད་སྟློངཔ་བཞྟེངས། ། 

ཆུང་བ་སིག་བཤགས་རློར་གཅོད་བཞྟེངས། །སློ་རང་སློ་དགོ་ཤེསཔ་འདི། ། 
ལས་ངན་གཟར་ཤིང་རང་ཨིན་པས། །བྱཱར་ཆར་པས་བརྡུང་ཚ་ེལོ་འདབ་མྟེད། ། 
དགུན་ཁ་བས་བརྡུང་ཚེ་པགས་ཀོ་མྟེད། ། 

དག་གླུ། 
ཕུ་ཡར་ལས་བྱཱར་ཆརཔ་མ་རྐྱབ་ལས། །ཁློད་མགུ་ས་གནམ་ལུ་ཟིང་ཆི་ནུག ། 
གནམ་ལས་གནམ་ལྕགས་མ་བུདཝ་ལས། །ལག་ཀོ་ས་ལུ་བཀུགཔ་ད་ནུག ། 
ས་ལས་ས་ཆུ་མ་འཐོནམ་ལས། །ཁློད་སིད་ཐག་ཨོལ་ལློག་གཅུ་ད་ནུག ། 
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ལན། 
ཕུ་ཡར་ལས་བྱཱར་ཆརཔ་མ་རྐྱབ་ལས། །ང་མགུ་ས་གནམ་ལུ་ཟིང་མི་འདི། ། 
དཀརཔོ་ལྷ་ལུ་མནྜལ་ཕུལཝ་ཨིན། །གནམ་ལས་གནམ་ལྕགས་མ་བུདཝ་ལས། ། 
ལག་ཀོ་ས་ལུ་བཀུག་མི་འདི། །ནོརབུ་རིན་ཆེན་ཁོངས་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན། ། 
ས་ལས་ས་ཆུ་མ་འཐོནཔ་ལས། །སིད་ཐག་ཨོལ་ལློག་གཅུ་མི་འདི། ། 
ང་འདྟེ་སིན་དམ་ལུ་བཏགསཔ་ཨིན། ། 
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ཉན་ནི་སབ་ནི། 
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ཉན་སབ་ཀི་ཁུངས་དོན། 

སྐད་ཡིག་སྩོབ་སྩོང་ནང་ལུ་ ཉིན་ན་དང་སབ་ན་ག་རིག་རལ་འད་ རིང་སྩོའ་ཕ་མའ་ཁ་སྐད་ ལྷབ་ན་ལས་
འགྩོ་བཙུགས་ཏ་ མ་ཚའི་རིང་ལུ་ ཆྩོས་དང་འཇིག་རྟན་གྱི་བྱ་བ་ ག་ཅ་རི་འབད་དགྩོ་རུང་ དང་པརི་རྣ་
བའ་དབང་པྩོ་གས་ཉིན་ཏ་ བར་དྩོན་ཚུརི་ལན་ཚུགསཔ་ འབད་ན་འད་ ག་ན་ལས་གལ་ཆ། ད་ཡིང་ ཆྩོས་
ཀྱི་ནང་ལས། ཐོས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་སློན་མྟེ་སྟྟེ། །ཟར་གསུངས་ཡིྩོད་དྩོ་བཟུམ་ རིང་གས་མ་ཤས་ མ་
གྩོ་བའ་བར་དྩོན་ཚུ་ ག་རི་རྣ་བའ་དབང་པྩོ་གས་ཉིན་ཏ་ གྩོ་དྩོན་ཧ་གྩོ་དགྩོཔ་ལས་  ཐྩོས་པའ་ཤས་རིབ་
གྩོང་འཕལ་གྱི་དྩོན་ལུ་ ཉིན་ནའི་རིག་རལ་འད་ མཁས་པའ་ངང་ཚུལ་དགུའ་ནང་ག་དང་པ་ཨན། 

གཉིས་པ་ སབ་ནའི་རིག་རལ་འད་ཡིང་ འཆད་པ་དང་རྩོད་པའ་ རིག་པའ་སྩོ་ངྩོ་མ་ཅག་ཨནམ་ལས་ 
དང་པ་རིང་ག་ སམས་ཀྱི་མནྩོ་དྩོན་ འཆརི་སྣང་དང་ཉིམས་སྣང་ དངྩོས་མཐྩོང་ག་ཉིམས་མྩོང་ཚུ་དང་ 
གཉིས་པ་ རིང་གས་ཉིན་ཏ་བར་དྩོན་ལན་ཡིྩོད་པའ་ ཤས་བྱའ་ཡིྩོན་ཏན་དང་ རིག་རལ་ཚུ་ག་རི་ གཞིན་
ཕརི་ལྩོགསམ་ལུ་ གྩོ་བར་འཕྲྩོདཔ་འབད་ སྤལ་ན་དང་བཤད་ན་ལུ་ མད་ཐབས་མད་པའ་ ཐབས་ལམ་
གཙ་བྩོ་ཅག་ ངག་ག་སྩོ་ སབ་ནའི་རིག་རལ་འད་ཨན།  

འཇིག་རྟན་པའ་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡིང་། བློ་སབ་ལུགས་མ་ིགཙོ་ཉན་ལུགས་གཙོ། །མདའ་རྐྱབ་ལུགས་མི་

གཙོ་གཏད་ལུགས་གཙོ། །ཟར་སབ་སྲྩོལ་ཡིྩོད་དྩོ་བཟུམ། ཉིན་ལུགས་དང་གྩོ་བ་ ལན་ལུགས་ཀྱི་རིག་རལ་
ཚུ་དང་། ད་བཟུམ་འབད་ སབ་ནའི་རིག་རལ་འད་ལུ་ཡིང་། གཏམ་ཚིག་གསུམ་གི་བར་ལན་མ་བརྟེ་

ན། །ཕ་དང་བུ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། །ཟར་སབ་སྲྩོལ་ཡིྩོད་དྩོ་བཟུམ་ རིང་ག་འཇིྩོན་སབས་དང་ལྕྩོགས་གྲུབ་ཚུ་ 
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ག་དམ་ཅག་རི་ཡིྩོད་རུང་ ཁ་ལས་སབ་ས་ བཤད་མ་ཚུགས་པ་ཅན་ དྩོན་དག་མདཔ་ལས་ སྐད་ཡིག་ག་
རིག་རལ་ཚུ་ལས་ འགྩོ་ཐྩོག་རི་ ཉིན་ནའི་རིག་རལ་དང་ སབ་ནའི་རིག་རལ་གཉིས་ལུ་ སང་བརྩོན་
འབད་དགྩོཔ་ ད་ལས་བརྟན་ཏ་ཨན། ད་འབད་ན་ད་གས་ རྩོང་ཁའ་ཤས་ཡིྩོན་གནས་ཚད་འད་ནང་ལུ་ 
ཉིན་སབ་ཀྱི་ རིག་རལ་འད་ སྐད་ཡིག་ག་རིག་རལ་གཞིན་ག་རི་ག་ཧ་མརི་ ཚུདཔ་འབད་བཙུགས་ཏ་
ཡིྩོད།། 
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ཉན་ནི་དང་སབ་ནིའ་ིགནསཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. འབྲིལ་ཡིྩོད་གནད་དྩོན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ མ་ཆ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅག་ཁརི་ གནས་སངས་དང་བསྟུན་པའ་ 

ཞི་ས་དང་ཕལ་ཚག་ཚུ་འཐྩོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཉིན་སབ་འབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༢. དུས་མཐུན་གྱི་མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་དང་ གངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་ 

ཚང་བསྒྲགས་ཚུ་ཉིན་ཏ་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་དགྩོ་པའ་ཁརི་ གཞིན་ལུ་ཡིང་སབ་ཚུགས་དགྩོ།  
༣. བླྩོ་སབ་པའ་སྐབས་ལུ་ གནད་དྩོན་དང་འཁྲིལ་ཏ་ སྐད་ཀྱི་སང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུརི་ སབ་ཐངས་

ཀྱི་ཉིམས་འགྱུརི་ཚུ་ག་ ཁྱད་པརི་དང་ལྡན་པའ་སྩོ་ལས་ ཉིན་སབ་འབད་ཚུགས་དགྩོ།  
༤.  རིང་ག་ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་བའ་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟན་པའ་གནད་དྩོན་ཚུ་ནང་ གྩོས་སྟུན་དང་

གསལ་བཤད་ གྩོ་སྡུརི་ རྩོད་སྡུརི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༥.  གསལ་བཤད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྩོད་སྒྲ་དང་ ཚག་ག་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་

ལན་འཐབ་ས་ སབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. འབྲིལ་ཡིྩོད་གནད་དྩོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏ་ སབ་མ་ཚུ་ ཉིན་ཏ་ ཧ་གྩོ་

ཚུགས་དགྩོ་པའ་ཁརི་ ད་དང་བསྟུན་པའ་ལན་ཚུ་ འྩོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱས་བཤད་དང་ བཅུད་སྡུད་གང་
འྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ལས་ སབ་ཚུགས་དགྩོ།   

༧. ཆྩོས་སྐད་དང་ དབྱན་སྐད་ལས་གྩོ་བའ་སྤྱིར་བཏང་གནད་དྩོན་ཚུ་ རྩོང་ཁའ་ནང་སྐད་སྒྱུརི་འབད་ད་ སབ་ཚུགས་
དགྩོ།  
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡. སྩོབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ ལྷབ་མ་ཉིན་ན་དང་སབ་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ བསྐྱརི་ཞིབ་འབད་ ལག་ལན་ 
འཐབ་ ཚུགས་དགྩོ།  

༢. རིང་ག་བསམ་འཆརི་ཚུ་ གཞིན་ལུ་གྩོ་བར་ སྩོད་ཚུགས་དགྩོ། 
༣. ནང་མའི་གྱིས་ཁརི་ ཉིན་སབ་འབད་དགྩོཔ་ཚུ་ནང་རིང་སྩོབས་ཀྱིས་ བཅའ་མརི་ གཏྩོགས་ཚུགས་

དགྩོ། 
༤. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ བསྐྱརི་བཤད་འབད་ད་ སབ་ཚུགས་དགྩོ།  
༥. གྩོ་དྩོན་འཇིམ་ཏྩོང་ཏྩོ་ཡིྩོད་མ་ བླྩོ་ཟ་ དཔྱེ་གཏམ་ རང་མྩོ་ ཞིབས་ཁྲི་ཚུ་ ཉིན་སབ་ འབད་ཚུགས་

དགྩོ། 
༦. བླྩོ་ སབ་པའ་སྐབས་ཀྱི་ ཉིམས་འགྱུརི་གྱི་ ཁྱད་པརི་ཚུ་ཉིན་ཏ་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་དགྩོ། 
༧. དུས་རྒྱུན་གྱི་ མང་ཚག་གསརིཔ་ཚུ་ གང་མང་རྒྱ་སྐྱད་འབད་ད་ ཉིན་སབ་ འབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༨. འབྲིལ་ཡིྩོད་ གནད་དྩོན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ གྩོ་སྡུརི་ འབད་ཚུགས་དགྩོ། 
༩. དྩོགས་གཅྩོད་ཀྱི་དྲེ་བ་ཚུ་ ཁུངས་དྩོན་དང་སྦྲགས་ཏ་ བཀྩོད་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༠. ཡུལ་ དུས་ གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་བའ་ ཉིན་སབ་རིག་རལ་གྱི་ གཞི་འགྱིམ་ འཐྩོབ་ཚུགས་དགྩོ། 
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བི་ནི། 
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བི་ནིའི་རིག་རལ་ཁུངས་དོན། 

བྲི་ནའི་རིག་རལ་འད་ རྩོམ་རིག་ག་འབྱུང་ཁུངས་ངྩོ་མ་ཅག་ཨན། ད་འབད་ན་ད་གས་ དང་རིབས་དང་ 
སྩོན་འབྱྩོན་སྐྱས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛིད་རྣམ་དང་ རྟྩོགས་བརྩོད་ རྣམ་ཐརི་ཚུ་དང་ ངག་བཤད་ལུ་
མཁས་པའ་སྐྱས་བུ་ཚུ་གས་བརམས་པའ་ ལྩོ་རྒྱུས་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆྩོས་ལུགས་
དང་ སྲད་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་རིབས་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡིང་ཡིལ་མ་བཅུག་པརི་ བཞིག་ནའི་ཐབས་ལམ་དྲེག་
ཤྩོས་ཅག་ཨན། ད་ཡིང་ སྙན་ངག་མ་ལྩོང་མའ་གཞུང་ལས། སློན་གི་རྒྱལ་པོ་གགས་པའི་གཟུགས། །ངག་
གི་རང་བཞིན་མྟེ་ལོང་ཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མྟེད་ལ་ལློས། །ཟར་གསུངས་
ཡིྩོདཔ་བཞིན་ དཔར་ན། སྩོན་གྱི་རྒྱལ་པྩོ་ང་ལས་ནུ་དང་ གཟུགས་ཅན་སྙང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའ་ མཛིད་
རྣམ་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ བཀྩོད་ཡིྩོད་ན་ད་གས་  ཁྩོང་རི་དངྩོས་སུ་ཞིལ་བཞུགས་ཏ་མད་རུང་ ཁྩོང་ག་ 
མཛིད་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟྩོ་དངྩོས་སུ་ཡིྩོད་དྩོ་བཟུམ་ གསལ་ཚུགས་མ་ད་ཡིང་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ལས་བརྟན་ཏ་
ཨན། 

བྲི་ནའི་རིག་རལ་འད་ མ་རིང་སྩོའ་བསམ་དྩོན་བཤད་ན་དང་ དགའ་སྣང་དང་ སྐྱྩོ་སྣང་ འཇིགས་སྣང་ 
ལ་སྩོགས་པའ་ སམས་ཀྱི་ཚར་སྣང་ མ་འདྲེཝ་ཚུ་ ཕྱེར་བཤད་པའ་ཐབས་ལམ་ དྲེག་ཤྩོས་ཅག་ཨན། 
མ་ལ་ལུ་ཅག་གས་ རིང་ག་སམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་པའ་ཕྱེར་དང་ གཞིན་ཕརི་ལྩོགསམ་ག་ སམས་
བཀུག་ནའི་ཆད་དུ་ཡིང་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་འད་ ལག་ལན་འཐབ་ཨན། ད་མ་ཚད་ དང་སང་ཡིརི་རྒྱས་
གྩོང་འཕལ་གྱི་འགྱུརི་བ་དང་འཁྲིལ་བའ་ ཡིག་འཕྲན་དང་ གླིྩོག་འཕྲན་ གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚང་
བསྒྲགས་ཀྱི་ བར་དྩོན་སྩོད་ལན་ཚུ་ཡིང་ མང་ཤྩོས་རི་ གླིྩོག་རིག་ག་ཐྩོག་ལས་ བར་སྩོད་འབད་བའ་
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དུས་ལུ་ལྷྩོད་ད་ཡིྩོད་མ་ད་ཚུ་ཡིང་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ལུ་ བརྟན་དགྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ཙནྡྲ་གྩོ་མས། གང་ཕརི་
མཁས་པའི་ལས་གསུམ་ལས། །འཆད་རློད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། །སིད་ཕིར་མི་བསླུ་རློམ་པ་མཆོག །ཟར་
གསུངས་ཏ་ཡིྩོད་མ་ག་ མཁས་པའ་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་གཙ་བྩོ་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་གྱི་ཤས་ཡིྩོན་འཐྩོབ་ནའི་
དྩོན་ལུ་ མང་ཚག་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ ཚག་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཚག་མཚམས་དང་ བརྩོད་མཚམས་གཅད་
ཐངས་ དྩོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས་ འགྩོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ བརི་གྱི་གནད་དྩོན་དང་ ཚག་དྩོན་བཙུགས་
ཐངས་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་ག་འབྲི་བཀྩོད་དང་། ཞིབ་འཚལ་འབད་ན། འཆརི་གཞི་བརམ་ན་ ཟན་
འབྲི་བཏབ་ན་ བསྐྱརི་ཞིབ་འབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ནའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འབྲི་ཚུལ་
མ་འདྲེ་བའ་རིག་རལ་ རིང་ག་བསམ་དྩོན་དང་ འཆརི་སྣང་ཚུ་བཤད་པའ་བཤད་རྩོམ་དང་ རྟྩོགས་བརྩོད་ 
གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་། སྙན་ངག་ག་ཉིམས་འགྱུརི་ལྡན་པའ་ བཅད་ལྷུག་སྤལ་མའ་སྙན་རྩོམ། གཏང་
ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ལ་སྩོགས་པའ་ ཡིག་སྐུརི་རྣམ་གཞིག་དང་།  ཚང་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་
ལ་སྩོགས་པའ་ བར་འབྲིལ་གྱི་དྩོན་ལུ་ ཡིག་འབྲིལ་གྱི་རྩོམ་རིགས་ཚུ་ག་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ག་རི་ བྲི་
ནའི་ཤས་ཡིྩོན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཚུདཔ་འབད་ བཙུགས་ཏ་ཡིྩོད།། 
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བི་ནིའི་རིག་རལ་གནས་ཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. ཡིག་བཟྩོ་ཚུ་ སྙྩོམས་འགགས་ཀྱི་ཐྩོག་ལས་ བཀལ་ཐངས་དང་ མགྩོ་རྒྱན་མ་འདྲེཝ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་

ལན་འཐབ་ས་ བྲི་ཚུགས་དགྩོ།   
༢. རྩོམ་རིགས་ འབྲི་བཀྩོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲི་ཚུལ་མ་འདྲེ་བའ་འབྲི་ཐངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ བྲི་ཚུགས་དགྩོ།  
༣. གཞིན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲག་འབད་ཡིྩོད་པའ་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་ག་ཁྱད་ཆྩོས་ཚུ་ ཁྩོང་རིའ་རྩོམ་འབྲི་ནང་ལུ་ ལག་

ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༤. འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ ཞིབ་འཚལ་འབད་ན། འཆརི་གཞི་བཟྩོ་ན་ ཟན་འབྲི་བཏབ་ན་ བསྐྱརི་ཞིབ་འབད་ན་ དབྱ་དཔྱེད་

འབད་ན་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ འབྲི་རྩོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རིང་སྩོབས་ཀྱིས་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༥. ཕལ་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ བར་དྩོན་ཡིག་འབྲིལ་ཚུ་ ཚགས་བཅད་ ཚག་ལྷུག་ སྤལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐྩོག་ལས་ འྩོས་

འབབ་ལྡན་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགྩོ།  
༦. རིང་ག་དྲེན་སྣང་དང་ མཐྩོང་སྣང་ ཐྩོས་སྣང་ མྩོང་ཚར་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ གནད་དྩོན་ཚུ་ ག་ཨནམ་འབད་བཀྩོད་ན་ག་

དངྩོས་རྩོམ་དང་། ཡིངན། སྒྲྩོ་བཏགས་ཀྱི་འཆརི་རྩོམ་ཚུ་འབྲི་ཚུལ་ཉིམས་འགྱུརི་གྱི་ འྩོས་འབབ་དང་ལྡན་པའ་ཚག་
ག་ཐྩོག་ལས་ ཡིག་ལམ་དུ་ བཀྩོད་ཚུགས་དགྩོ།  

༧. དྲེ་བ་དང་བསྟུན་པའ་ ལན་བྲི་ཚུགས་དགྩོ།  
༨. རིང་ག་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ དཔ་སྣྩོད་ནང་བསྡུ་གསྩོག་འབད་ད་ རིང་ག་ལྕྩོགས་གྲུབ་ཡིརི་རྒྱས་ ལྟ་རྟྩོག་འབད་ཚུགས་

དགྩོ།  
༩. རིང་གས་ཤས་མ་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་རྩོང་ཁའ་ནང་སྐད་སྒྱུརི་འབད་ནའི་ གཞི་འགྱིམ་ འཐྩོབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༠. བྲི་ན་ལུ་གྩོམས་འདྲེས་ཚུད་ད་མ་ཚའི་ནང་ བྲི་ན་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྩོ་བ་བསྐྱད་ཚུགས་དགྩོ། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡. སྩོབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མ་ བྲི་ནའི་རིག་རལ་ཚུ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགསདགྩོ། 
༢. མགྱིྩོགས་ཡིག་ བཟྩོ་འཁྩོད་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགྩོ།  
༣. འགལ་བཤད། ལྩོ་རྒྱུས། འཆརི་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ དབྱ་དཔྱེད་འབད་ད་ བྲི་ཚུགས་དགྩོ། 
༤. འདྲེ་ཤྩོག་དང་ བཀྩོད་ཤྩོག་ བཀང་ན་དང་ ཐྩོ་ཡིག་ཚུ་ བཀྩོད་ཚུགས་དགྩོ། 
༥. འབྲིལ་ཡིྩོད་ གནད་དྩོན་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. དྲེ་བ་དང་བསྟུན་པའ་ ལན་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགྩོ། 
༧. མཁྩོ་ཆ་བའ་ བསྡུ་ཡིག་དང་ ཡིག་སྡིབ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ བྲི་ཚུགས་དགྩོ། 
༨. རྩོམ་འབྲི་འབད་བའ་སྐབས་ འཆརི་གཞི་བཟྩོ་ན་ ཟན་འབྲི་བཀྩོད་ན་ བསྐྱརི་ཞིབ་འབད་ན་ ཞུན་

དག་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ག་ རིག་རལ་ འཐྩོབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༩. སྩོབ་རིམ་ བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མ་ མང་ཚག་གུ་ གསརི་འཐབ་ཉུང་ཤྩོས་༢༠༠ བཀལ་ཏ་སྡིྩོམ་༡༠༠༠ 

 ཡིག་སྡིབ་ ཚངམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༠. ལྩོ་གཅག་ག་ནང་ལུ་ རིང་ག་སྩོང་ལཱ་དྲེག་ཤྩོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅག་ དཔ་སྣྩོད་ནང་ བསྡུ་གསྩོག་

འབད་ ད་ ལྟ་རྟྩོག་འབད་ཐྩོག་ལས་ རིང་ག་ལྕྩོགས་གྲུབ་ ཡིརི་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་དགྩོ། 
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དཔེ་ཚན་གཉིས་པ། 

སད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སློར་བ། 
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སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སློར་བའི་ཁུངས་དོན། 

སད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སློར་བ། 
སྐད་ཡིག་ཟར་མ་འད། ང་བཅས་རིའ་མ་ཚུ་ གཅག་གས་ མནྩོ་མ་གཅག་ལུ་ བར་དྩོན་
སྩོད་ལན་ འབད་མ་ལུ་སབ་ཨན། ད་ཡིང་ ཁ་ལས་སབ་ན་དང་ ཡིག་ཐྩོག་ལུ་བྲིས་ཏ་ 
བསྐྱལ་ན་དང་ གཉིས་འབད་ཡིྩོད། ད་གཉིས་ལས། ཡུན་རིང་ག་བརི་ན་ གནས་ཐྩོ་བཀྩོད་
ད་ བཞིག་ཚུགས་མ་འད་ ཡིག་ཐྩོག་ག་ བར་དྩོན་སྩོད་ལན་འད་ཨན། སྐད་ཡིག་ཐྩོག་ 
བར་དྩོན་ སྩོད་ལན་འབད་ན་འད་ རྩོད་སྒྲ་ལས་འགྩོ་བཙུགས་ཏ། མང་ཚག་བརྩོད་པ་ བྱ་
བྱད་ལས་གསུམ་ དངྩོས་པྩོ་བདག་གཞིན་ དུས་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་འད་ལུ་ སྐད་ཡིག་དང་། 
ད་ ཡིག་ཐྩོག་ལུ་བྲིིཝ་ད། སྐད་ཡིག་འད་ག་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱ་ཚུ་ག་ འཐྩོབ་ཐངས་དང་
འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ བར་སྩོརི། ཡིངན། ཡི་གུའ་སྩོརི་བ་ཟར་སབ་ཨན། ད་ལས་ མང་ཚག་
རི་རི་བཞིན་དུ་ག་ སྩོན་རས་ མགྩོ་འདྩོགས་ཀྱི་ སྩོརི་བའ་འཐྩོབ་ལམ་ལུ་དག་ཆ་དང་། 
ཡིངན། ཡི་གུའ་སྡིབ་སྩོརི་ ཟར་སབ་ཨན་མས། 

ཤས་ཚད་ཀྱི་ གནས་རིམ་གསུམ་པའ་ སྐད་ཡིག་ག་གནས་རིམ་འད་ནང་ལུ་ མང་ཚག་
བརྩོད་པ། བྱ་བྱད་ལས་གསུམ། གང་ཟག་དང་པ་ གཉིས་པ་ གསུམ་པའ་ དུས་ཀྱི་ཁྱད་
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པརི་དང་ བསྟུན་པའ་བྱ་ཚག་ཚུ་དང་། ཡི་གུའ་སྩོརི་བའ་དྩོན་ལུ་ མང་མཐའ་དང་ལྷག་
བཅས་ བྱད་སྒྲ་དང་འབྲིལ་སྒྲ་ཚུ་དང་། ཡིག་སྡིབ་ཀྱི་དྩོན་ལུ་ ཚག་མཛིད་ཀྱི་ཡིག་སྡིབ་ 
ཤས་དགྩོཔ་ཚུ་དང་བཅས་ ལྷབ་དགྩོཔ་འབད་ཚུད་ད་ཡིྩོད།། 

ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག 
ཡིག་སྐུརི་རྣམ་གཞིག་ཟར་མ་འད་ རིང་ག་མནྩོ་དྩོན་ཚུ་ ཡིག་ཐྩོག་ལུ་བཀྩོད་ད་ ཕརི་དང་
ཚུརི་བསྐྱལ་ན་ག་དྩོན་ལུ་ ཡི་གུ་ཚུ་ག་ད་སྦེ་བྲི་ན་ཨན་ན? ག་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་
འད་ལུ་སབ་ཨན། ཡིག་སྐུརི་རྣམ་གཞིག་ལུ་ ནང་གསས་དབྱ་བ་ ལ་ཤ་ཡིྩོད་མ་ཚུ་ལས་ 
ཤས་ཚད་གནས་རིམ་གསུམ་པའ་ ཡིག་སྐུརི་རྣམ་གཞིག་ག་དྩོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་
ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་གཉིས་ ཚུད་ད་ཡིྩོད། 

ཞུ་ཡིག་འད་ཡིང་ གཏང་ཡིག་ག་གྱིལ་ཁརི་ཚུདཔ་ཨན་རུང་ རིང་ལས་མཐྩོ་བའ་རིགས་
ལུ་ཕུལ་ན་ག་ ཡིག་རིགས་ལུ་ ཞུ་ཡིག། ཟར་སབ་ཨན། གནས་རིམ་འད་ནང་ རིང་ག་
སྩོབ་སྡིའི་སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་དང་ རིང་དང་འབྲིལ་བ་ཡིྩོད་པའ་ བླམ་སྩོབ་དཔྩོན། ད་ལས་
གཡུས་ཁ་ག་རྒཔྩོ་ཅག་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་སྐྩོརི་ལས་ སང་བ་འབད་དགྩོཔ་ཚུ་ 
ཚུད་ད་ཡིྩོད། ཞུ་ཡིག་འབད་ཕུལ་དགྩོ་མ་ གྩོང་གསལ་གྱི་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ཡིང་ ཞུ་ཡིག་
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འབད་བྲི་ན་ཨན་ན? གཏང་ཡིག་འབད་བྲི་ན་ཨན་ན? ཕུལ་མ་རིང་དང་འཁྲིལ་ཏ་
འགྱིྩོཝ་ཨན། གལ་སྲད་ གྩོ་གནས་ འདྲེན་འདྲེ་འབད་མ། དཔར་ན། སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་
སྩོབ་དཔྩོན་ལུ་ བླམ་གས་བླམ་ལུ་ རྒཔྩོ་གས་རྒཔྩོ་ལུ་ཕུལ་བ་ཅན་ ཞུ་ཡིག་འབད་མན་
པརི་ གཏང་ཡིག་འབད་འགྱིྩོ་དགྩོ། 

ཞུ་ཡིག་ག་རིགས་ལུ། ༡. མགུ་ཡིག ༢. མགུལ་རྒྱན། (ཁ་བྱང་) ༣. གུས་ཕབ། 
༤. དྩོན་ངྩོ་མ། ༥. ཕུལ་མ་ག་ཁ་བྱང་། ༦. གནམ་ལྩོ་ཟླ་
ཚས། ༧. ཕུལ་ཕབ་བཅས་ཚང་དགྩོ། 

གཏང་ཡིག་ཟར་མ་འད། རིང་དང་འདྲེན་འདྲེ་འབད་མ་ག་ གྩོ་གནས་ཅན་ཚུ་དང་ རིང་ག་
ནང་མ་ཕམ་སྤུན་ཆ། ད་ལས་ རིང་ག་ཆ་རིྩོགས་དང་ ལྟ་ལྟྩོ་ཚང་ཚུ་ལུ་ སྐྱལ་མ་ག་ ཡི་
གུ་ལུ་སབ་ཨན། ཤས་ཚད་ཀྱི་ གནས་རིམ་འད་ནང་ལུ་ རིང་ག་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་རིྩོགས་
ཚུ་ལུ་ བསྐྱལ་ན་ག་གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ སང་བ་འབད་དགྩོཔ་ཚུ་ཚུད་ད་ཡིྩོད།  

གཏང་ཡིག་ག་རིགས་ལུ།  
༡. མགུ་ཡིག ༢. མགུ་རྒྱན། (ཁ་བྱང་) ༣. དྩོན་ངྩོ་མ།  
༤. སྐྱལ་མའི་ཁ་བྱང་། ༥. གནམ་ལྩོ་ཟླ་ཚས་བཅས་ ཚང་དགྩོཔ་ཨན། 
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སད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་སློར་བའི་གནས་ཚད། 

སྩོབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས། 
༡. རྩོང་ཁའ་སྐད་ཡིག་ག་ དགྩོས་པ་དང་ཕན་ཐྩོགས་ ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ཤས་ཚུགས་

དགྩོ། 
༢. རྩོང་ཁའ་ མང་ཚག་བརྩོད་པའ་རྣམ་གཞིག་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༣. སརི་བྱ་ཡི་གའི་ རྣམ་གཞིག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱ་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ།   
༤. བདག་གཞིན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱད་ལས་གསུམ་དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་

དགྩོ། 
༥. ཆྩོས་སྐད་དང་ རྩོང་ཁའ་རྩོད་སྒྲ་དང་ཡིག་སྡིབ་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱའི་ཁྱད་པརི་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. ངག་ཐྩོག་དང་ཡིག་ཐྩོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལན་འཐབ་དགྩོ་པའ་ མང་ཚག་ག་རིགས་དང་ སྒྲ་

གཏམ་དང་ སྐྩོརི་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞི་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་
འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 

༧. རྩོང་ཁ་རིྩོ་མཱན་དང་ཉིར་མཁྩོའ་ཨང་ལིཤ་རྩོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༨. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྩོད་སྒྲ་ཕྱེྩོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡིབ་འཁྲུལ་སྤྩོང་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་དགྩོ། 
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སློབ་སློང་ལས་དོན། 

༡.  སྩོབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མ་ སྐད་ཡིག་ག་རིག་རལ་ཚུ་ བསྐྱརི་ཞིབ་འབད་ད་ ལག་ལན་ འཐབ་
 ཚུགས་དགྩོ། 
༢. སྩོན་རས་ ཡིང་འཇུག་ མང་གཞིའི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ།  
༣. ཚགས་བཅད་ཀྱི་དབྱ་བ་ཚུ་ ཤས་ཚུགས་དགྩོ།  
༤. བྱ་ཚག་ཚུ་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱ་བ་ ངྩོས་འཛིན་འབད་ད་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༥. བྱ་ཚག་ བྱད་ཚག་ སྐུལ་ཚག་ཚུ་ ངྩོས་འཛིན་འབད་ད་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༦. ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ཚུ་ བྱ་ཚག་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགྩོ།  
༧. ན་དང་ན་ བྱ་ཚག་དང་འཁྲིལ་ཏ་སྩོརི་ཚུལ་ ལག་ལན་འཐབ་ཚུགས་དགྩོ།  
༨. ད་སྒྲ་ ངྩོས་འཛིན་འབད་ད་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༩. སྩོབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའ་ སྩོབ་སྩོན་མཁྩོ་ཆས་ནང་ག་ མང་ཚག་ཚུ་ག་ཡིག་སྡིབ་ཚུ་ཤས་ཚུགས་

དགྩོ།  
༡༠. ཚག་མཛིད་ ལག་ལན་འཐབ་ས་ མང་ཚག་ག་གྩོ་དྩོན་ལྷབ་ན་དང་ མང་ཚག་རྒྱ་སྐྱད་ འབད་ཚུགས་

དགྩོ།  
༡༡. མཁྩོ་ཆ་བའ་ བསྡུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༢. ཚག་མཚམས་ བརྩོད་མཚམས་ དྩོན་མཚམས་ དབྱ་བ་ཕྱེས་ཏ་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
༡༣. ཚག་དང་ བར་ཤད་ཀྱི་རིགས་ ངྩོས་འཛིན་འབད་ད་ ལག་ལན་ འཐབ་ཚུགས་དགྩོ། 
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༡. བ་ཚིག་དུས་གསུམ་ལུ་འཇུག་ཚུལ། 
ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ བ་ཚིག་ལུ་དུས་གསུམ་གི་དབྟེ་བ་དང་ བསྟུན་པའི་ཡི་གུའི་སློར་བའི་སློར་
ལས་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟློ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

ངོས་འཛིན། 
བྱ་ཚག་ ཟར་མ་འད། བྱད་པ་པྩོ་དང་འབྲིལ་མ་འབྲིལ་ ག་ད་སྦེ་ཨན་རུང་། སྤྱིར་བཏང་
བྱ་ལས་གང་རུང་ཅག་ སྩོན་མ་ཚག་ག་རི་ལུ་ བྱ་ཚག། ཟར་སབ་ཨན། དའི་སྐྩོརི་ལས་ 
སྩོབ་རིམ་བདུན་པའ་ནང་ལུ་ བྱད་འབྲིལ་བྱ་ཚག་དང་ བྱད་མད་ལས་ཚག་ དུས་གསུམ་གྱི་
དྩོན་ལུ་ ཡིག་སྡིབ་སྩོ་སྩོརི་ཡིྩོད་མ་དང་ མད་མ་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ སྩོབ་སྩོང་འབད་ཡིྩོདཔ་
ཨན། 

སྩོབ་རིམ་འད་ནང་ལུ་ གཙ་བྩོ་དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་ བྱ་ཚག་ལུ་ཡིག་སྡིབ་སྩོ་སྩོརི་ཡིྩོད་
མ་དང་། མད་མ་ཚུ་ག་སྐྩོརི་ལས་ ཚག་མཛིད་ལག་ལན་འཐབ་ས་ སྩོབ་སྩོང་འབད་ན་
ཨན། དུས་གསུམ་དབྱ་བའ་བྱ་ཚག་ག་ཡིག་སྡིབ་ལུ་ དུས་གསུམ་ཆ་རི་ལུ་ སྩོ་སྩོརི་ཡིྩོད་
མ་ འདས་པ་དང་མ་འྩོངས་པ་ཅྩོག་འཐདཔ་འབད་མ། དུས་གསུམ་ཆ་རི་ ཅྩོག་འཐདཔ་
འབད་མ། ད་ལྟ་བ་དང་མ་འྩོངས་པ་ ཅྩོག་འཐདཔ་འབད་མ་དང་ བཞི་ཡིྩོདཔ་ཨན། 
དཔར་ན། 
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༡. དུས་གསུམ་གྱི་བྱ་ཚག ཡིག་སྡིབ་ སྩོ་སྩོརི་ཡིྩོད་མ། 
 འདས་པ། མ་འློངས་པ། ད་ལ་བ། 
༡ བརྡུངས། བརྡུང་། རྡུང་། 
༢ བསྐུམས། བསྐུམ། སྐུམ། 
༣ བྲིས། བྲི། འབྲི། 
༤ བལྟབས། བལྟབ། ལྟབ། 
༦ བསྒྲུབས། བསྒྲུབ། སྒྲུབ། 

༢. དུས་གསུམ་གྱི་བྱ་ཚག་ ཡིག་སྡིབ་ ཅྩོག་འཐད་མ།  
 འདས་པ། མ་འློངས་པ། ད་ལབ། 
༡ སྩོན། སྩོན། སྩོན། 
༢ ལྷབ། ལྷབ། ལྷབ། 
༣ ཉིྩོ། ཉིྩོ། ཉིྩོ། 
༤ བཀང་། བཀང་། བཀང་། 
༥ འགྱིྩོ། འགྱིྩོ། འགྱིྩོ། 
༦ བཙུགས། བཙུགས། བཙུགས། 
༧ རྐྱབ། རྐྱབ། རྐྱབ། 

དུས་གསུམ་དང་ སྐུལ་ཚག་ཆ་མཉིམ་ལུ་ ཡིག་སྡིབ་གཅག་འབད་འགྱིྩོ་མ་ག་ རིགས་ལུ་ འགྱུརི་
མད་ཀྱི་ཡི་གུ་  ཟར་སབ་ཨན།   
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༣. དུས་འདས་པ་དང་ མ་འྩོངས་པའ་བྱ་ཚག་ ཡིག་སྡིབ་ ཅྩོག་འཐད་མ། 
 འདས་པ། མ་འློངས་པ། ད་ལ་བ། 
༡ བསྐྩོརི། བསྐྩོརི། སྐྩོརི། 
༢ བསྐྱལ། བསྐྱལ། སྐྱལ། 
༣ བསྐུལ། བསྐུལ། སྐུལ། 
༤ བསྒྲལ། བསྒྲལ། སྒྲྩོལ། 

༤. དུས་མ་འྩོངས་པ་དང་ ད་ལྟ་བའ་བྱ་ཚག་ ཡིག་སྡིབ་ ཅྩོག་འཐད་མ། 
 འདས་པ། མ་འློངས་པ། ད་ལ་བ། 
༡ བཏང་། གཏང་། གཏང་། 
༢ བྱུང་། འབྱུང་། འབྱུང་། 
༣ བྱྩོན། འབྱྩོན། འབྱྩོན། 
༤ ཐྩོན་། འཐྩོན། འཐྩོན། 
༥ ཚགས། འཚགས། འཚགས། 
༦ འཛིམས། འཛིམ། འཛིམ། 

ད་བཟུམ་གཞིན་ཡིང་ འཚལ་ཏ་ ལྷབ་དགྩོཔ་ ཁག་ཆ་ཤྩོས་ཅག་ཨན། 
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༢. བ་ཚིག་ཚུ་དུས་གསུམ་གི་འདྟེན་ཚིག་/ཚིག་གློགས་དང་འཁྲིལ་འཇུག་ཚུལ། 

༡. མ་འྩོངས་པའ་ཚག་གྩོགས་/འདྲེན་ཚག་དང་འཇུག་ཚུལ།  
 

  
 
ཡི་གུ་བྲི་བའ་སྐབས་ བྱ་ཚག་དང་གཅག་ཁརི་ འདྲེན་ཚག་/ཚག་གྩོགས་འད་ཚུ་ འཐྩོན་
པ་ཅན། མ་འྩོངས་པའ་ཚག་ སརི་དགྩོ། དཔར་ན། 
ལྟེམ་ལྟམ་ བླུག་ཚུགས་པ་ཅན་ལགས་ཤྩོམ་འྩོང་། ཅ་ལ་ཁུངས་མད་མ་ བརླག་
བཅུག། ཧ་སག་ལས་ ལྩོང་བཅུག་ན་ད་གས། ལྩོ་རྒྱུས་ དྲེ་ཤས་ན་ཨན་པས། མནྩོ་
བསམ་ གཏང་མ་ཤས་རུང་། དྲེང་སྲད་འྩོང་ག་ཡིང་ མ་ཤས། བྱ་ལྟ་མ་གས་ བྱ་ཡིང་ 
བལྟ་སྲད། དུས་ཚད་ལུ་ལྷྩོད་པ་ཅན་ འཐྩོན་བཏུབ་ན་འདྲེས་མན་ཡི། ཉིྩོ་རྒྱུ་མད་རུང་། 
བལྟ་རྒྱུ་ཡིྩོད། སྡིག་པའ་ལཱ་ སྤང་ ནུམ་པ་ཅན་ རིབ་ཨན། ཕྱེ་ཁརི་ འཐྩོན་ སག་ས་
ཅག་འབད་དས། ཅ་ལ་ བསྐྱལ་ བཏུབ། བསྩོད་ནམས་ གསག་ཕྱེར་ དག་བ་ལུ་
བརྩོན།  

༢. ད་ལྟ་བའ་ཚག་གྩོགས་/འདྲེན་ཚག་དང་འཇུག་ཚུལ།  
 

(དགྩོ། ཆྩོག། ཚུགས། བཅུག། ཤས། སྲད། བཏུབ། དབང་། ནུམ། རྒྱུ། ཕྱེར། 
སག་ས། དབང་། རིན། ལྩོང་། (ན། འྩོང་། ག་) (པས། བས། མས་) (ཡིང་། 

རི། རུང་) (ན་ན་) (པ་མ་བ་/ཝ་) (ས་) (ག་) (མ་མ་) 
 
 

(དྩོ། དས་) (ཚུལ། སངས་/ཐངས། ཐབས། ལུགས། སྲྩོལ་) (མཁན་ པ་ མ་ མ་)    
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ཡི་གུ་བྲི་བའ་སྐབས་ བྱ་ཚག་དང་གཅག་ཁརི་ འདྲེན་ཚག་/ཚག་གྩོགས་འད་ཚུ་ འཐྩོན་
པ་ཅན། ད་ལྟ་བའ་ཚག་ སརི་དགྩོ། དཔར་ན། 
ལྟེམ་ལྟམ་ བླུག་དས། རྒྱུ་ཅ་ལ་ བརླག་ཐངས་ ག་ད་སྦེ་འདུག? ཧ་སག་ལས་ ལྩོང་མ་ 
ག་ཨནམ? ལྩོ་རྒྱུས་ འདྲེ་སྲྩོལ་ མན་འདུག། མནྩོ་བསམ་ གཏང་ལུགས་ སྩོ་སྩོ་ཅག་
ཨནམ་མས། དྲེང་ཐབས་ཅག་ འབད་དགྩོ་པས། བཟུམ་ཨན།  

༣. འདས་པའ་ཚག་གྩོགས་/འདྲེན་ཚག་དང་འཇུག་ཚུལ།  
 

 
  
ཡི་གུ་བྲི་བའ་སྐབས་ བྱ་ཚག་དང་གཅག་ཁརི་ འདྲེན་ཚག་/ཚག་གྩོགས་འད་ཚུ་ འཐྩོན་
པ་ཅན། འདས་པའ་ཚག་ སརི་དགྩོ། དཔར་ན། 
ལྟེམ་ལྟམ་ བླུགས་གཏང་པ་ཅན་ ལགས་ཤྩོམ་འྩོང་། ཅ་ལ་ཁུངས་མད་མ་ བརླགས་མ་
བཞིག། ཧ་སག་ལས་ ལྩོངས་སྡིྩོད་མ་ མྩོ་མན་པས། ལྩོ་རྒྱུས་ དྲེིས་བལྟ་ན་ ཨན་པས། 
མནྩོ་བསམ་ བཏང་རུང་ འགྱིྩོ་མ་བཏུབ། དྲེངས་ད་འྩོང་ག་ཡིང་ མ་ཤས། བཟུམ་ཨན།  

 སློང་ལཱ།  
༡. དྲེས། བསྐྱུགས། གཏང་། སྤང་། དྲེངས། བྲི། བརླག། གཅུ། འཆམ། ཕྱེརི་ ཚུ་ལུ་ 

ཚག་གྩོགས་/འདྲེན་ཚག་སརི་ཏ་ རྩོད་ཚག་རི་བཟྩོ།  

(ཅ། ཆ། ཡི། ནུག་) (ཆ་ད་སྩོ་) (ཡིྩོད། སྡིྩོད། ཚརི། བལྟ། བདའ། འགྱིྩོ། བཀྩོ། 
འབག། གཏང་། ལུས། བཞིག། བྱན། ཞིན་) (རུང་) (ཏ་ས་ད་སྦེ་) (ནས་) མ་
ཐག། བཟའ། སྩོད། འྩོང་། བཞུགས། 
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༢. (པ་མ་བ་/ཝ་) བྱ་ཚག་དང་འཇུག་པའ་ དཔར་བརྩོད་རྐྱབ། 
༣. འྩོང་། ལྩོང་། འཐྩོབ། འདྲེ། བར། རད། སྐྱལ་ཚུ་ག་ འདས་ཚག་བྲིས། 
༤. (རུང་) འདས་པ་དང་། མ་འྩོངས་པ་དང་ སརི་ཚུལ་ དཔ་གཉིས་རི་ བྲིས། 
༥. འདྲེན་ཚག། འགྱིྩོ། འྩོང་། མཁན། མ། བྱན། ཚུགས། ཡིང་། རི་ ཚུ་དང་གཅག་

ཁརི་ བྱ་ཚག་སརི་ཏ་ དཕར་བརྩོད་རི་ བྲིས།   
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༣. ད་ས། 
སད་ཡིག་ལག་ལེན་སབས་ཚིག་གི་སློར་བ་ནང་ད་སའི་འཇུག་ཚུལ་གི་ལག་ལེན་ཤེསཚུགས་ནི།  

ངོས་འཛིན། 
ད་སྒྲ་ཟར་མ་འད་ བརྩོད་པ་བཟྩོ་བའ་སྐབས། ལཱ་ འབད་བའ་དུས་ཚད་དང་། སྐུལ་ཚག་
ག་དྩོན་སྩོན་མ་འད་ཨན།། 
༡. དུས་སྩོན་པ།  

ལཱ་འབད་བའ་ཚག་སབ་ད་ ལཱ་འད་ དུས་ནམ་འབདཝ་ཨན་ན? ག་  དུས་ཚད་
སྩོན་པའ་ སྒྲ་ལུ་འཇུགཔ་ཨན། དཔ་འབད་བ་ཅན། 
ཀ་ སབ་ད་ ཉིན་མ་བཏུབ། 
ཁ་ ལྩོ་གསརིཔ་ཚསཔ་ད་ དགའ་སྩོན་འབད། 
ག་ ལྩོ་ན་རྒསཔ་ད་ མ་དགའ་བས། 
ང་ ལྟྩོ་བཟའཝ་ད་ སྐད་མ་རྐྱབ། 
ཅ་ ལཱ་འབདཝ་ད་ འུ་སྡུག། 
ཆ་ ཆྩོས་ལྷབ་ད་ སམས་མ་ཡིངས། 
ཇི་ ཨརིཝ་བརྐུཝ་ད་ ཁྲིམས་ཕྩོག། 
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༢. སྐུལ་ཚག་ལུ་འཇུག་པ། 
ལཱ་དང་བྱ་བ་ ག་ཅ་རི་འབད་རུང་ ད་མ་གཞིན་ཅག་ལུ་ སྐུལ་མ་འབད་བའ་སྒྲ་
ཅག་ཨན། དཔ་འབད་བ་ཅན། 

 ཀ་ སབ་པའ་ཁ་ལུ་ཉིན་ད། 
 ཁ་ དཔ་ཆ་ལྷབ་ད། 
 ག་ ལཱ་འབད་ད། 
 ང་ ལྟྩོ་བཟའ་ད། 
སློང་ལཱ། 
༡. དུས་སྟློན་པའི་ དཔེར་བརློད་༥ བིས། 
༢. སྐུལ་ཚིག་ལུ་འཇུག་པའི་ དཔེར་བརློད་༥ བིས།  
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༤༽ ནི་སའི་འཇུག་ཚུལ། 

ཀ༽ མང་ག་ ཤུལ་ལས་འཇུག་ན། དཔར་ན། 
ཁྩོན་ དྲེག་པས། ངན་ ཉིམ་ཆུང་ཨན། ལྟྩོན་ མན་འདུག། ཤངན་
དཀྩོན་པས། ལཱན་ མང་པས། བཟུམ། 

ཁ༽ བྱ་ཚག་ མ་འྩོངས་པའ་ཚག་ག་ ཤུལ་ལས་འཇུག་ན། དཔར་ན། 
 བྲིན་ བྲིས་ནུག། བལྟན་ མ་བལྟ་བས། བསྐྱལན་ སྐྱལ་དྩོ། བསྒྲུབན་ 

སྒྲུབ་དས། 

སམས་ཁརི་བཞིག་དགྩོཔ། 
 
 
 
 
 
 

བྲིས་ཡྲི། 
བྲིནི་ 

འབྲི་དོ། 
- ནི་སྒྲའི་ ཧེ་མའི་བྱ་ཚིག་ མ་འོངས་པའི་ཚིག་ འོང་དགོཔ་དང་།  
- ཤུལ་མའི་ཚིག་འདི་ འབྲི་དོ། བཟུམ་ ད་ལྟ་བ་དང་། བྲིས་ཡི། བཟུམ་ འདས་པ་དང་ ད་ལྟ་བའི་ 
ཚིག་ གང་རུང་མ་གཏོགས། སྐུལ་ཚིག་དང་ མ་འོངས་པའི་ ཚིག་མི་འོང། 
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༥༽ ན་སའི་འཇུག་ཚུལ། 

ཀ༽ དཔ་དང་པ། 

 

 

ད་བཟུམ་འབད། 

བྲིན་ བྲིས་ཤག། བཟའན་ བཟའ་ས། བླུགན་ བླུགས་ད། སྡིྩོདན་ སྡིྩོད་ཤག། 
བཟུམ། ཕྲད་ ན་ག་ ཧ་མའ་བྱ་ཚག་འད་ མ་འྩོངས་པའ་དང་ ཤུལ་མ་ག་འད་ 
སྐུལ་ཚག།  

ཁ༽ དཔ་གཉིས་པ། 

 

 

 

གཏངན་ གཏང་ད་ས། 
མ་འྩོངས་པའ་བྱ་ཚག། ཕྲད། སྐུལ་ཚག་དང་། སྐུལ་ཚག་ག་གྩོགས། 

བསྒུགན་ བསྒུག་ནི། 
མ་འྩོངས་པའ་བྱ་ཚག། ཕྲད། མ་འྩོངས་པའ་བྱ་ཚག་དང་ཚག་གྩོགས། 
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ད་བཟུམ་འབད། 

བྲིན་ བྲི་ན། བཟའན་ བཟའ་ག། བླུགན་ བླུག་བཅུག། སྡིྩོདན་ སྡིྩོད་ཚུགས། 
བཟུམ། ཕྲད་ ན་ག་ ཧ་མའ་བྱ་ཚག་འད་ མ་འྩོངས་པ་དང་། ཤུལ་མ་ག་འད་ 
མ་འྩོངས་པའ་ བྱ་ཚག།  

བཅུད་བསྡུ་བ་ཅན། ན་ སྒྲ་འད་ག་ ཧ་མའ་བྱ་ཚག་འད་ མ་འྩོངས་པ་དང་།  
ཤུལ་མའ་བྱ་ཚག་འད་ སྐུལ་ཚག་དང་། མ་འྩོངས་པ་ གང་རུང་མ་གཏྩོགས་  
གཞིན་མ་འཇུག།  
 

སློང་ལཱ། 
༡. ན་སྒྲ་ མ་འྩོངས་པ་དང་ སྐུལ་ཚག་ལུ་ འཇུག་མ་དཔ་༡༠ བྲིས། 
༢. ན་སྒྲ་ མ་འྩོངས་པ་དང་ མ་འྩོངས་པ་ལུ་ འཇུག་མ་དཔ་༡༠ བྲིས། 
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༦. ཚིག་མཚམས་བརློད་མཚམས་དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས། 
ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ རློང་ཁ་སབ་སབས་ ལྷག་པའི་སབས་ བི་བའི་སབས་ལུ་ ཚིག་མཚམས་
གཅད་ཐངས་དང་ བརློད་མཚམས་གཅད་ཐངས་ དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་
ཚུགསཔ་བཟློ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ཨིན། 

ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས། 
རྩོང་ཁ་འད་ ཁ་ལས་སབ་དགྩོ་རུང་། ཡི་གུ་ལྷག་དགྩོ་རུང་། གནད་དྩོན་འཁྲིལ་ཏ་ ཚག་
གཅག་ཁརི་བསྡིྩོམས་ཏ། སབ་དགྩོ་མ་ཚུ་ག་བརི་ན་ ཚག་མཚམས་ གཅད་དགྩོ། ད་ཡིང་ 
མང་ཤྩོས་རི་ ཚག་འབྲུ་གཉིས་རི་ གཅག་ཁརི་སབ་དགྩོཔ་ འཐྩོནམ་ཨན། ད་གུ་ ཕྲད་
དང་རྣམ་དབྱ་ཚུ་སརིཝ་ད། ཡིག་འབྲུ་ལྔ་དང་ དྲུག་ཚུན་ཚད་ཡིང་ གཅག་ཁརི་སབ་དགྩོཔ་
ཡིྩོད། 

ཚག་མཚམས་གཅད་དགྩོཔ། མང་ཆ་བ་ཅག་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱ། མང་། མང་མཐའ། བྱ་
ཚག་ག་ཚག་གྩོགས་ཚུ་དང་། བརྩོད་དྩོན་གཙ་བྩོ་/གཙ་ཚག། ག་ཡིྩོད་སརི་ གྩོ་དྩོན་ 
འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་ འྩོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏ་ ཚག་མཚམས་ གཅད་དགྩོ། དཔར་ན། 
ཕན་ ཐྩོགས་ཡིྩོད། (ཕན་ གཙ་ཚག་དང་། ཐྩོགས་ བྱ་ཚག་ལུ་གྱུརི་ཡིྩོདཔ་ལས། གཙ་ཚག་ལས་ མཚམས་གཅད་དགྩོ་) 
ཕན་ཐྩོགས་ ཡིྩོད། (ཕན་ཐྩོགས་ མང་དང་། ཡིྩོད། བྱ་ཚག་ལུ་ གྱུརི་ཡིྩོདཔ་ལས། མང་ལས་ མཚམས་གཅད་དགྩོ་) 
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ནམ་རི་འབད་རུང་། ཚག་མཚམས་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་བཅད་ད་ སབ་དགྩོཔ་དང་ ལྷག་
དགྩོཔ་ཨན། ཚག་མཚམས་ལགས་ཤྩོམ་འབད་ མ་གཅད་པ་ཅན། ང་ན་ ཚ་མད། ཀྱི་ 
དཔ་བཟུམ་འབད་ ནྩོརི་འཁྲུལ་ཞུགས་ན་ག་ ཉིན་ཁ་ཡིྩོད། ཡི་གུ་བྲིིཝ་ད་རི། ཚག་
མཚམས་བཅད་ད་ བྲི་བ་ཅན། ལྷག་ན་ག་དཀའ་ངལ་ མརི་འབབ་ འགྱིྩོཝ་ཨན། ད་
འབད་ན་ད་གས་ ཡི་གུ་བྲིིཝ་ད། ཧ་མ་ག་ ལམ་ལུགས་ནང་མད་རུང་ ད་རིས་ལྷག་ན་ག་ 
དཀའ་ངལ་སལ་ཐབས་ལུ་ ཚག་མཚམས་བཅད་ད་ བྲི་ནའི་ལམ་སྲྩོལ་ གཤམ་གསལ་
ལྟརི་ཨན། དཔར་ན།  
༡.  ང་ ཀྲྩོང་གསརི་ལུ་ འགྱིྩོ་ན། 
༢. ཨ་ཞིང་ཡིང་ གླིང་བཞི་ལུ་ ལྟ་སྐྩོརི་འགྱིྩོ་ས་ལས་ ལྩོག་ལྷྩོད་ད་ཡིྩོད། 
༣. དུས་ཅ་ ང་གས་ སྩོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ མཐརི་འཁྱྩོལ་ཚུགསཔ་ འབད་དགྩོ་པས། 
༤. སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ དཔ་ཆ་སྩོནམ་ད། ཨ་ལྩོ་ཚུ་གས་ དྲེནཔ་བཏྩོན་ཏ་ ཉིན་དགྩོ། 

བརློད་མཚམས་གཅད་ཐངས། 
བརྩོད་མཚམས་ ཟར་མ་འད་ བརྩོད་པ་ཚུ་ག་རི་ མཚམས་མ་གཅད་པརི་ རྒྱུན་བསྣརི་ཏ་
མ་བྲི་བརི། བརྩོད་པ་རྐྱང་པ། ཆ་ཚང་བ། སྣ་སྡུད། ག་ཅ་རི་ཨན་རུང་ བརྩོད་མཚམས་
བཅད་ད་བཟྩོ་དགྩོ། བརྩོད་མཚམས་ མ་གཅད་པ་ཅན། ལྷག་ངྩོ་ མ་བདེཝ་ མ་ཚད། དྩོན་
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དག་ཡིང་ ཧ་ གྩོ་མ་ཚུགས། ད་འབད་ན་དེ་གས་ བརྩོད་མཚམས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་
གཤམ་གསལ་ལྟརི་ གཅད་དགྩོ། 

ཀ་ བརྩོད་པ་རྐྱང་པ།  དཔར་ན། 
 ༡. ཆ་རིྩོགས་དང་ འཕྱེད་པརི་ སྩོང་། 

༢. ལྷ་ལུ་ ཕྱེག་འཚལ། 
༣. སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ དཔ་ཆ་ སྩོན། 
༤. སྩོབ་ཕྲུག་གས་ ཆྩོས་རྒྱུགས་ ཕུལ། 

ཁ་ བརྩོད་པ་ཆ་ཚང་བ། དཔར་ན། 
༡. སྨན་དྲུག་ ད་སག་དྲེྩོ་པ་ལས་ མུ་ཏག་ཐང་སྩོབ་གྲྭ་ནང་ ཁྩོ་རིའ་ཆ་

རིྩོགས་ བཀྲ་ཤས་དང་ འཕྱེད་པརི་ ཡིརི་སྩོ་ནུག། 
༢. ལྷ་མྩོ་ཨ་རྟག་རི་ ལྕང་སང་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ ཕྱེག་འཚལ་བརི་ འགྱིྩོཝ་

ཨན་མས། 
༣. གཟའ་ མག་དམརི་ལུ་ སྩོབ་དཔྩོན་གྩོངམ་ ཚ་རིང་གས་ རྩོང་ཁ་སྩོན་

གནང་ཡི། 
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༤. སྩོབ་རིམ་8 པའ་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ སྤྱི་ཚས་༡༥ ལས་ ལྩོ་ཕྱེད་ཆྩོས་
རྒྱུགས་ཕུལ་ན་ འགྩོ་ བཙུགས་དགྩོཔ་ཨན། 

ག་ བརྩོད་པ་སྣ་སྡུད། དཔར་ན། 
༡. ང་ ཆ་རིྩོགས་དང་ འཕྱེད་པརི་ འགྱིྩོཝ་ད། ཁྩོ་ ལྷ་ཁང་ནང་ ཕྱེག་ཕུལ་

ཏ་ སྡིྩོད་ནུག།  
༢. སྩོབ་དཔྩོན་གྱིས་ དཔ་ཆ་སྩོན་ཚརིཝ་ཅག་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ཆྩོས་

རྒྱུགས་ ཕུལ་དགྩོཔ་ ཨན་མས། 
༣. གཟའ་ མག་དམརི་ལུ་ སྩོབ་དཔྩོན་ཚ་རིང་གས་ རྩོང་ཁའ་དཔ་ཆ་

སྩོནམ་ད། སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ དྲེ་བ་ལ་ཤ་ཅག་བཀྩོདཔ་ལས་ སྩོབ་
དཔྩོན་ ཐུགས་མཉིས་ཡི། 

༤. སྩོབ་རིམ་8 པའ་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྩོ་ཕྱེད་ཆྩོས་རྒྱུགས་ ཕུལ་ ཚརི་
ཞིནམ་ལས། ངལ་གསྩོ་ལུ་ མ་འགྱིྩོ་བརི་ ཉིནམ་༥ རི་སྩོབ་གྲྭ་ནང་ མ་
ཏྩོག་ལྡུམ་རིའ་ ལཱ་ འབད་དགྩོཔ་ ཨན་མས།  

སློང་ལཱ། འློག་གི་ དོན་མཚམས་འདི་ ཚིག་མཚམས་ བཅད་དེ་བིས། 
 

༉ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཡུས་སོ་སོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལོ་ཨ་རྟག་རའི་ལྟདམོ་དང་དུས་
སོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལམ་སོལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་གཞུང་གིས་ངལ་གསོ་བཞག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཡོད་
པའི་ཁར་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡང་དུས་ཆེན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ནང་ངལ་གསོ་བཞག་སྟེ་དགེ་བའི་ལཱ་
ལུ་བརོན་བཅུག་སྟེ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མིང་དང་དོན་མཐུནམ་འབད་བཞགཔ་ཨིན། 
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དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས་/གལ་འབེབས། 
དྩོན་མཚམས་ ཟར་མ་འད་ དྩོན་ཚན་མ་འདྲེཝ་ཚུ་ ག་རི་གཅག་ཁརི་ མཐུདཔ་མཐུད་སརི་
འབད་ མ་བྲི་བརི། དྩོན་ཚན་རི་ རྩོགསཔ་ད། གྱིལ་ཐངས་རི་ཕབ་ས་ དྩོན་ཚན་ས་མ་བསྲ་
བརི་ འབྲི་མ་ལུ་ སབ་ཨན། ད་འབདཝ་ད། དྩོན་མཚམས་རི་ནང་ བརྩོད་པ་གཉིས་ལས་ 
འགྩོ་བཙུགས་ཏ་ བཞི་ལྔ་རི་ཚུད་དགྩོཔ་ ཨནམ་ལས། བརྩོད་པ་གཉིས་ལས་ ཉུང་ན་མ་
འྩོང་། དཔར་ན། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཡིྩོངས་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ག་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྩོང་ཁའ་ཤས་ཚད་ཡིརི་
རྒྱས་ གཏང་ན་ལུ་ ཁྱད་རིག་ག་རིག་རལ་ གསརིཔ་ཚུ་ འཐྩོབ་ཚུགས་ན་ཨན་
པས། རིག་རལ་འད་ིཚུ་ སྩོབ་རིམ་སྩོ་སྩོའ་ སྩོབ་དབ་ལགས་བཅྩོས་ འབད་མ་
ནང་བཙུགས་ཏ་ སང་ཕྩོད་ལས་ སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ སྩོན་ན་འགྩོ་བཙུགས་ན་
ཨན་པས། 

ད་བཟུམ་མའ་ སྩོབ་དབ་ལགས་བཅྩོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ ཤས་རིག་ར་གཞུང་དང་ ཁྱད་
རིག་རྒྱབ་སྐྱྩོརི་སྡི་ཚན་གྱིས་ འགྩོ་འདྲེན་འཐབ་ས་ བཟྩོ་བའ་བསང་འདུག། ལཱ་
ད་ནང་ བཅའ་མརི་གཏྩོགས་མ་ཡིང་། སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ག་སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་དང་། ར་
གཞུང་འགྩོ་དཔྩོན་ཚུ། ཤས་རིག་མཐྩོ་རིམ་སྩོབ་གྲྭ་ནང་ག་ ལགས་སརི་བ་ 
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འབྲུག་ཆྩོས་རྒྱུགས་འགྩོ་དཔྩོན་ ཤས་རིག་ལྟ་ཞིབ་རྒྱབ་སྐྱྩོརི་འགྩོ་དཔྩོན་ རྩོང་ཁ་
མཁས་ཚགས་འཐུས་མ་དང་། ཁྲི་འཛིན་ རྩོང་ཁ་གྩོང་འཕལ་ལྷན་ཚགསཀྱི་ 
དྲུང་ཆན་ཚུ་ ཨན་མས། ཟར་དྩོ་བཟུམ་ཨན། 
ཕན་འདེབས། 
- དབྟེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཤད་དང་ས་སྟློང་ བཞག་ཐངས།  

- ཁོ་མྟེན། ང་ཨིན། (རློད་ཚིག་སོ་སོ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ་) 
- ཀར་གིས་ ཡི་གུ་ འབི་དེས། (ཀར་བརློད་དོན་གཙོ་བོ་) 
- ཀར་གིས། ང་ མི་འགློ། ཟྟེར་ སབ་དེས།(ཀར་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་མིའི་ཚིག་) 
- སློབ་དཔོན་གིས། རྟེདམློ་ རྟེ་ནི་ མི་འློང་། ཟྟེར་ གསུངས་ནུག། (སློབ་དཔོན་ ལོ་

རྒྱུས་བཤད་མི་ཚིག་) 
- དཔེར་ན། བ་ འཕུར་དོ་བཟུམ་ འཕུར་དགོ། (དཔེར་ན། དཔེ་འདྟེན་གི་ཚིག་ རློད་

ཚིག་དང་ས་མ་བསྟེ་བར་ བི་དགོ་) 
- བར་གཞུང་ལས། ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ།། མཐའ་མྟེད་བཅས་ལ་ས་སྟྟེ་འཐོབ།། ཟྟེར་ 
  འཐོན་ནི་ཡོད།(བར་གཞུང་ལས། ལུང་གི་ འབྱུང་ཁུངས་ རློད་ཚིག་དང་ ས་མ་བསྟེ་བར་ 

བི་དགོ་) 
- ཀེ་བ་ བརློ་བར་ འགློ་ནི། ཟྟེརན། འགློ་ མི་དགོ་ལོ། བཟུམ་ཨིན། (ཀེ་བ་ བརློ་

བར་འགློ་ནི། ཟྟེར་བའི་སབས། ཀེ་བ་ གཙོ་ཚིག། འགློ་ མི་དགོ་ལོ། ཟྟེར་བའི་སབས། 
འགློ་ གཙོ་ཚིག་ཨིན། དེ་གཉིས་ བརློད་པ་སོ་སོ་ ཨིནམ་ལས། བརློད་པ་གཉིས། ས་ 
མ་བསྟེ་བར་ བི་དགོ་) 
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༧. བསྡུ་ཡིག་འབི་ཐངས་ཀི་ལམ་ལུགས། 
ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ གཞན་གིས་ཡི་གུ་ བསྡུ་ཡིག་བིས་བིཝ་རྟེ་ འཐོནམ་ད། རང་གིས་ ལྷག་ཚུགས་ནི་
དང་ དོན་དག་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཐབས་དང་། དེ་ལས་ དུས་ཡུན་ཐུང་སུ་ཅིག་ནང་ ཡི་གུ་བི་དགོཔ། 
དཔེར་ན། གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཟིན་འབི་བཏབ་དགོ་པའི་སབས་ལུ་ མགློགས་པ་
མགློགས་པ་ བི་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྡུ་ཡིག་འབི་ཐངས་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟློ་ནིའི་ དོན་ལུ་ཨིན། 

ངོས་འཛིན། 
བསྡུ་ཡིག་ཟར་མ་འད་ ཡི་གུའ་ སྡིབ་དང་བརྩོད་པ་ རིངམྩོ་ཡིྩོད་མ་ཚུ་ ཚུརི་བསྡུ་ཞིནམ་ལས། ཐུང་སུ་
ཅག་ནང་ འབྲི་མ་ལུ་སབ་ཨན། ཡི་གུའ་ སྡིབ་བསྡུ་ཐངས་ཡིང་ མང་ཆ་ཤྩོས་ ཚག་འབྲུ་གཉིས་ཡིྩོད་
མ་ད་ བསྡུཝ་ཨན་རུང་། རི་ཚ་སྐབས་ རིནྩོ་ཟར་དྩོ་བཟུམ། ཚག་འབྲུ་གསུམ་ ཡིྩོད་མ་ཡིང་ བསྡུ་
དགྩོཔ་ འཐྩོན་ན་ཡིྩོད། བསྡུ་ཡིག་འད་ བྲི་བའ་སྐབས་སུ། ཡི་གུ་ངྩོ་མ་ནང་ འཐྩོབ་ལམ་མད་པའ་ ཡི་
གུ་ཚུ་ བྲི་དགྩོཔ་ཨན། བསྡུ་ཡིག་ལུ་ ནང་གསས་དབྱ་བ། སྡིབ་ བསྡུ་བསྡུཝ། ཚག་ བསྡུ་བསྡུཝ། 
ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱ་ བསྡུ་བསྡུཝ། ཡིྩོད་མ་ཚུ་ འྩོག་ལུ་ བཀྩོད་ད་ཡིྩོད། 

༡. སྟེབ་སྡུད་ཀ་ིབསྡུ་ཡགི ༢. ཚགི་སྡུད་ཀ་ིབསྡུ་ཡགི ༣. ཕྲད་རྣམ་དབྟེ་སྡུད་མའི་ིབསྡུ་ཡགི 
མ་སྡུད་མ།ི སྡུད་མ།ི མ་སྡུད་མ།ི སྡུད་མ།ི མ་སྡུད་མ།ི སྡུད་མ།ི 
བཀའ་དིན། བཀྲིན། རློ་རྟེ་སློབ་དཔོན། རློར་སློབ། རྒྱལ་པོའི་སས། རྒྱལ་སས། 

ཞུ་གསོལ། ཞུློལ། ཕུན་ཚོགས་གིང་། ཕུན་གིང་། ཤར་དང་ནུབ། ཤར་ནུབ། 

བཀྲ་ཤིས། བཀྲིས། ཕག་ན་རློ་རྟེ། ཕག་རློར། དཀརཔོ་དང་ནགཔོ། དཀར་ནག། 

ཨོ་རྒྱན། ཨོན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། བང་སེམས། བ་བ་དང་སློད་པ། བ་སློད། 

དག་ཤོས། དགོས། རློ་རྟེ་སེམས་དཔའ། རློར་སེམས། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ། རྒྱལ་བློན། 



སློབ་དེབ་༨ པ།           ༢༠༢༢ 

214 

 

༨. བརློད་པ་རྐྱང་པ་ ཆ་ཚང་ སྣ་སྡུད་ ཚིགས་བཅད་ཀི་བརློད་པ། 
ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ རློང་ཁའི་ས་དོན་ གསལ་མི་གསལ་འདི་ བརློད་པ་བཟློ་ཐངས་ ཚགས་ཁར་ཚུད་
མི་ཚུད་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། བརློད་པ་བཟློ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཚིག་གི་ས་སྟློང་ ཚིག་མཚམས་
གཅད་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ནི་དང་། བརློད་པ་ལུ་ཡང་ ནང་གསེས་ཀི་དབྟེ་བ་ཕྟེ་བ་ཅིན། བརློད་པ་རྐྱང་པ། 
བརློད་པ་ཆ་ཚང་བ། བརློད་པ་སྣ་སྡུད་དང་གསུམ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ཨིན།  

བརྩོད་པ་ཟར་མ་འད་ བརྩོད་དྩོན་ཆ་ཚང་སྩོན་མ་ཅག་ལུ་ གྩོ་དྩོ་ཡིྩོདཔ་དང་། ལ་ལུ་ཅག་
གས། མང་ཚག་འཕྲང་བརི་སྤལ་བ་ བརྩོད་པའ་མཚན་ཉིད། ཟར་ སབ་སྲྩོལ་ཚུ་ཡིྩོད། 
རྩོང་ཁའ་སྒྲ་དྩོན་ གསལ་མ་གསལ་འད་ི བརྩོད་པ་བཟྩོ་སངས་ ཚགས་ཁརི་ཚུད་མ་ཚུད་
ལུ་ རིག་ལས་ཏ་ཡིྩོད། བརྩོད་པ་ག་སྐྩོརི་ལས་ གྩོང་ལུ་ ཚག་ཚམས་ དྩོན་མཚམས་གཅད་
ཐངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ དུམ་ག་རི་ བཤད་ཡིྩོད་རུང་ ནཱ་ལུ་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་པ་ཅན། 

བརྩོད་པ་བཟྩོཝ་ད། རྩོད་ཚག་གཙ་བྩོ་དང་ བྱ་ཚག་གཅག་ ཨན་ཅ་མན་ཅ་ ཚང་དགྩོ། རྩོད་
ཚག་རིངམྩོ་ཨན་པ་ཅན། ཕྲད་རྣམ་དབྱ་ ཁྱད་ཚག་ དུས་ཚག་ཚུ་ བཙུགས་ཏ་ བཟྩོ་དགྩོ། 
ད་བཟུམ་གྱི་བརྩོད་པ་ལུ་ ནང་གསས་ཀྱི་དབྱ་བ་ཕྱེ་བ་ཅན། བརྩོད་པ་རྐྱང་པ། བརྩོད་པ་ཆ་
ཚང་བ། བརྩོད་པ་སྣ་སྡུད་དང་གསུམ་ཡིྩོད།  
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ཀ་ བརྩོད་པ་རྐྱང་པ། 
ང་ འགྱིྩོ་དྩོ། 
མ་ཏྩོག་ སྐྱས་ནུག། 
ཁྩོང་ ལྷྩོད་ཅ། ཟར་བ་ཅན། 
བརྩོད་དྩོན། ང་ མ་ཏྩོག་ ཁྩོང་ ཟར་མ་ཚུ་ལུ། བྱ་ཚག། འགྱིྩོ་དྩོ། སྐྱས་ནུག། 
ལྷྩོད་ཅ། ཟར་མ་ཚུ་ སརིཝ་ད། ང་ འགྱིྩོ་དྩོ། ཟར་བའ་ དྩོན་ཙམ་ཅག་སྩོན་
ཚུགསཔ་ལས། ད་བཟུམ་མའ་ བརྩོད་པའ་རིགས་ལུ་ བརྩོད་པ་རྐྱང་པ། ཟར་
སབ་ཨན། 

ཁ་ བརྩོད་པ་ ཆ་ཚང་བ། 
ང་ ད་ལློ་ ཁྲློམ་ཁར་ ཉོ་ཚོང་རྐྱབ་པར་ འགློ་དོ།  
ལཱ་ འབད་མི་ཚུ་གིས་ དུས་ཚདོ་ཁར་ ཀྲིག་ཀྲི་ཚགས་ཁར་ཚུད་ནུག། ཟྟེར་བ་ཅིན།   

ང་   རྩོད་ཚག་གཙ་བྩོ་ག་མང་ཚག།  
ད་ལློ་   ཟར་མ་འད་ དུས་སྩོན་པའ་ཁྱད་ཚག། 
ཁྲློམ་ཁར་  བྱ་བའ་ཡུལ་གྱི་མང་ཚག། 
ཉོ་ཚོང་རྐྱབ་པར་  བྱ་ལས་དགྩོས་ཆད་ཀྱི་རྣམ་དབྱ། 
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འགློ་དོ།   བྱ་ཚག་ངྩོ་མ་དང་། ད་ལྟ་བའ་དུས་སྩོན་པའ་ སྒྲ་ཚུ་
ཡིྩོད་པའ་བསང་ལས་ བརྩོད་དྩོན་ ས་གནས་ དགྩོས་དྩོན་ དུས་ཚུ་ག་རི་ གསལ་
ཏྩོག་ཏྩོ་ ཧ་གྩོ་ཚུགས་ན་འད་གས། ད་བཟུམ་མའ་ རིགས་ལུ་ བརྩོད་པ་ཆ་ཚང་
བ། ཟར་སབ་ཨན། 

ག་ བརྩོད་པ་སྣ་སྡུད།  
ང་ ལོག་ལྷློད་ད་ེ བལཝ་ད། མློ་ཁིམ་ནང་ ལློ་བཟའ་སྟྟེ་ སློད་ནུག། 
ཁོང་ ཆ་ཁབ་ ལློ་ བཟའ་ཚརཝ་ད་ མ་གཏོགས། ང་ ཁིམ་ནང་ལས་ར་ མ་
འཐོན། ཟྟེར་བ་ཅིན། བརློད་པ་རྟེ་རྟེའི་ནང་ལུ་ དགོས་དོན་མ་འདཝ་ གཉིས་ཡོད་
ནི་དེ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་རིགས་ལུ་ བརློད་པ་སྣ་སྡུད། ཟྟེར་སབ་ཨིན། 

ང་ ཚགས་བཅད་ཀྱི་བརྩོད་པ།  
ཡིག་རྒྱུགས་འད་ སྙན་ཚག་ག་རྩོམ་རྐྱབ་ཤས་ན་དང་། གཞིན་གྱི་སྙན་རྩོམ་ཚུ་ 
ལྷག་ཚུགས་ན་ག་དྩོན་ལུ་ཨན། ཚགས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་ཚུ་ཡིང་ བརྩོད་པའ་གས་
སུ་ཚུདཔ་ཨན། ད་མ་ཚད། སྙན་ངག་ག་ལུས་ རྣམ་པརི་གཞིག་པའ་དབྱ་བ་ལུ་ 
ཚགས་བཅད་ ཚག་ལྷུག་ སྤལ་མ་དང་ ལྷམ་པ་གསུམ་འབད་ ཆ་བཞིགཔ་
ཨན།  
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ཚག་ལྷུག་པ་ད་ག་ བརྩོད་པ་རྐྱང་པ། ཆ་ཚང་། སྣ་སྡུད། གང་རུང་ལས་ ལྩོགས་
སུ་མད་པའ་ཁརི་ སྤལ་མ་ཡིང་ཚགས་ལྷུག་པ་དང་ ཚགས་བཅད་ས་བསྲས་ཏ་ 
ཡིྩོད་མ་འད་རི་ཨན། ད་འབདཝ་ད། ཚགས་བཅད་ལུ་ དུམ་ག་ཅག་མ་འདྲེཝ་
འབད་ བཟྩོ་དགྩོཔ་ཡིྩོད་མ་འད་ི མང་ཤྩོས་རི་ བརྩོད་དྩོན་ཆ་ཚང་རི་ ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་ 
ཟར་ ཚག་རྐང་བཞི་རིའི་ནང་ ཆ་ཚངམ་འབད་ བཟྩོ་དགྩོཔ་ཡིྩོདཔ་མ་ཚད། ལ་
ལུ་གས་ ཚག་རྐང་གཉིས་རིའེ་ིནང་ ཚངམ་འབད་བཟྩོ་སྲྩོལ་ཡིང་ཡིྩོད། ཚག་
རྐང་རི་ལུ་ ཚག་འབྲུ་གསུམ་མ་ལས་ འགྩོ་བཙུགས་ཏ་ ཚག་འབྲུ་སྩོ་དྲུག་ཚུན་
ཚད་བཟྩོ་སྲྩོལ་ཡིང་ཡིྩོདཔ་ཨན། ཨན་རུང་། རྩོང་ཁའ་ནང་ མང་ཤྩོས་རི་ ཚག་
འབྲུ་དྲུག་མ་ལས་ དགུ་མ་མན་ཆད་ འབྲི་སྲྩོལ་ཡིྩོད། དཔར་ན། 

ཚག་འབྲུ་དྲུག་མ།  
སྐུ་གཟུགས་ཙཱ་རི་སྨྱུག་མ།། ཞིལ་འཛུམ་པདྨ་འདྲེ་བ།། ཡིད་འྩོང་མཛིས་པའ་བུ་མྩོ།། 
སམས་ལས་ཡིལ་ས་མན་འདུག། 

ཚག་འབྲུ་བདུན་མ། 
སྐལ་མཉིམ་འབྲུག་ག་མ་མང་ལུ།། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞིབས་ཏྩོག་འད།།  
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འགྱུརི་མད་ཞུ་བའ་ཁས་བླང་ཡིྩོད།། ཐུགས་རིག་མཁས་པའ་སྩོབ་དཔྩོན་གྱི།། བྱམས་
དང་བར་བའ་ཐུགས་ར་ལས།། སྩོབ་ཕྲུག་ཡིྩོངས་ཀྱི་བླྩོ་གྩོས་ཀྱི།། པད་ཚལ་འབྱད་པ་
བཀྲན་ཆ།། 

ཚག་འབྲུ་བརྒྱད་མ། 
གནམ་འཁྩོརི་ལྩོ་རབས་བརྒྱད་སྤུབས་པའ་འྩོག།། ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བཏང་བའ་
གདན།། བརི་བཀྲས་རྟགས་བརྒྱད་ཚང་བའ་དབྱངས།། གཡིང་ཆགས་པའ་གནས་ཆན་
རྟན་འབྲིལ་བཟང་།། 

ཚག་འབྲུ་དགུ་མ། 
དལ་འབྱྩོརི་ཚང་བའ་མ་ལུས་ཐྩོབ་ན་ཡིང་།། རིང་དྩོན་མ་ཚ་མཐུན་པརི་མ་བྱུང་ཞིང་།། 
ར་བ་གསུམ་གྱི་ཕྱེག་ཕྱེད་མ་འབྱྩོརི་བརི།། དྩོན་མད་སྩོང་ལྩོག་སྩོང་འད་ཧང་ལས་ཕངས།། 
རྒྱལ་ཁབ་བད་བརི་བཀྩོད་པའ་གྩོང་མ་དང་།། ཚ་འདར་དྲེན་གྱིས་བསྐྱངས་པའ་ཕ་མ་
གཉིས།། ཕྱེ་ནང་ཤས་ཡིྩོན་གནང་མ་སྩོབ་དཔྩོན་གསུམ།། ནམ་ཡིང་མ་བརད་དྲེན་པ་
ཤན་ཏུ་གཅས།། 
དཔེ་གཞན། 

ཚག་འབྲུ་གསུམ་པ། བླ་མ་མཁྱན་།། ཐུགས་རས་གཟགས།།  
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ལས་ངན་དག། བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ།། 
ཚག་འབྲུ་བཞི་པ། རིབ་མཛིས་ཡིད་འཕྲྩོག། མཚན་དཔའི་སྐུ་ན།།  

བདུད་རའི་འྩོད་མཚུངས།། ཚངས་སྲས་མཁྱན་ནྩོ།།  
ཚག་འབྲུ་ལྔ་པ། ལུས་ལ་ན་ཚ་མད།། སམས་ལ་སྡུག་བསལ་མད།།  

ཟས་དང་ནྩོརི་གྱིས་ཕྱུག། དགའ་བ་སྐྱད་པ་ཡིྩོད།། 
ཚག་འབྲུ་དྲུག་པ། བྱ་ད་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀརི་མྩོ།། གཤྩོག་རལ་ང་ལ་གཡིརི་དང་།། 

ཐག་རིང་རྒྱང་ལ་མ་འགྩོ།། ལ་ཐང་བསྐྩོརི་ནས་བསབ་ཡིྩོང་།། 
ཚག་འབྲུ་བདུན་པ། གནས་ད་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མན།། གང་ད་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱན་མན།། 

ད་རྣམས་ལྷ་ཕྲུག་གཞིྩོན་ནུ་མན།། འྩོན་ཀྱིང་བདག་ག་ཡིད་དགའ་འྩོ།།  
ཚག་འབྲུ་བརྒྱད་པ། སྨན་ལྩོངས་འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ན།། རྩོགས་ལྡན་གསརི་པའ་དཔ་དང་

མཚུངས་ཤང་།། ཐམས་ཅད་རིང་དབང་དཔལ་ལ་སྤྱིྩོད་པ།། སྐལ་བ་ལས་
ཀྱིང་སྐལ་བ་བཟང་སྩོང་།། 

ཚག་འབྲུ་དགུ་པ། བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡིང་བཟང་།།  
བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡིང་ངན།། ད་བཟུམ་འབད། 

ཚག་འབྲུ་བཅུ་པ། ཚག་འབྲུ་བཅུ་གཅག་པ། ཚག་འབྲུ་བཅུ་གཉིས་པ། ཚག་འབྲུ་བཅུ་གསུམ་པ། 
ཚག་འབྲུ་བཅུ་བཞི་པ། ཚག་འབྲུ་བཅྩོ་ལྔ་པ། ཚག་འབྲུ་བཅུ་དྲུག་པ། ཚག་འབྲུ་བཅུ་བདུན་པ། ཚག་
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འབྲུ་བཅྩོ་བརྒྱད་པ། ཚག་འབྲུ་བཅུ་དགུ་པ། ཚག་འབྲུ་ཉིར་གཅག་པ། ཚག་འབྲུ་ཉིར་གསུམ་པ། 
ཚག་འབྲུ་སྩོ་གཅག་པ།  
ཛིམ་བུ་སྒྲ་ཡི་གླིང་བུ་བསྒྱུརི་བ་ནྩོརི་འཛིན་སག་མྩོའ་ཕང་དུ་བར་བའ་སྐྱ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་འདུ་
བ་སྙྩོམས་པ་མན་པའ་གནས་དབན་ཅང་།། ད་བཟུམ། ཚག་འབྲུ་༣༡ པ་ཚུན་ཡིང་ཡིྩོདཔ་ཨན་
མས། ཚགས་བཅད་ཚུ་ དཔ་དབ་གཞིན་མ་ནང་ལས་ འཚལ་ཏ་ལྷབ་དགྩོཔ་ ཁག་ཆ། 
# འབྱུང་ཁུངས་ : སུམ་ཅུ་པའ་རྣམ་བཤད།  

རྩོམ་སྒྲགཔ། འཇིམ་པ་ཆྩོས་རྒྱལ། ལགས་སརི་བ། ཤས་རིབ་ར་མཐྩོ་རིམ་སྩོབ་གྲྭ། བཀང་ལུང་།  
དཔ་སྐྲུན། རྩོང་ཁ་གྩོང་འཕལ་ལྷན་ཚགས། ༡༩༩༩  

སློང་ལཱ། 
༡. ཚག་འབྲུ་༣ པ་ ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་༢ བྲིས།  
༢. ཚག་འབྲུ་༤ པ་ ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་༢ བྲིས། 
༣. ཚག་འབྲུ་༥ འབད་མ་ རྩོམ་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་༢ བྲིས། 
༤ . ཚག་འབྲུ་༡༠ པ་ འབད་མ་ཅག་དང་། ཚག་འབྲུ་༡༥ པ་འབད་མ་ཅག་ ལྷག་དབ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚལ་ན་

དང་། ཡིང་ན། ཁྱྩོད་རི་གས་ བཟྩོ། 
༥. ཚག་འབྲུ་བརྒྱད་པ་ འབད་མ་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་༢ བྲིས། 
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༩. ལྷག་བཅས། 
རློང་ཁ་ནང་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷག་བཅས་ཀི་ འཇུག་ཚུལ་ མ་ནོར་བར་ ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དོན་
ལུ་ཨིན། 

ངས་ཚག། 
ལྷག་བཅས་ ཟར་དགྩོ་མའི་ གྩོ་དྩོན་དང་ཕྲད་ཀྱི་ངྩོ་སྩོད་ སྒྲའ་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ སྩོབ་རིམ་
བདུན་པའ་ནང་ སྩོབ་སྩོང་ འབད་ཡིྩོདཔ་ཨན། སྐབས་འད་ནང་ལུ་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་དྩོན་
གྱི་འཇུག་ཚུལ་གཙ་བྩོརི་བཏྩོན་ཏ་ སྩོབ་སྩོང་འབད་དགྩོཔ་ཨན། ཨན་རུང་། དྲེན་གསྩོའ་
དྩོན་ལུ་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ ཏ་ས་ད་སྦེ་ བཞིའི་སྒྲའ་སྩོརི་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏ་ སྩོབ་
སྩོང་འབད་དགྩོཔ་འབད་ བཙུགས་ཏ་ཡིྩོད། 
༡. རས་འཇུག་ ན། རི། ལ། ས། བཞི་ལུ་ ཕྲད་ ཏ་ རྐྱང་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔ། 

རྟེས་འཇུག། ཕྲད། དཔརེ་བརློད། 
ན།  

 
 
ཏེ 
 

- སྐུ་མགློན་གཙོ་བ་ོའབད་བློན་ཏེ་ ཞལ་འཛོམ་འགོ་འབྟེད་གནང་ནུག། 
- ཆུ་དུང་འཐནེ་ཏེ འབག། 

ར - ཞིང་ལམ་ བསལ་ཚར་ཏ་ེ བློན་ཆེན་ ཐུགས་དགྟེས་ནུག། 
- ཕག་དབང་ བཅར་ཏེ སིད་སྡུག་ ཞུ། 

ལ - སློབ་གྲྭ་ནང་ འཛུལ་ཏེ་ གློག་རགི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་པས། 
- གནས་ཚུལ་ འཛལོ་ཏེ་ ཉོགས་ ཐོན་ནུག། 

ས - ཨང་རིས་ ཤེས་ཏེ སེམས་ དགའ་ནུག། 
- ཚོགས་རྒྱན་གི་ འཕྲུལ་ཆས་བསྣམས་ཏ་ེ བློན་ས་ོནུག། 
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༢. རས་འཇུག་ ད་ ལུ་ ལྷག་བཅས་ ད་ འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔྱེ། 
རྟེས་འཇུག ཕྲད། དཔརེ་བརློད། 
ད དེ མཁའ་འགྲུལ་ ཡིག་ཚང་ནང་ ལཱ་འབད་དེ་ ལོ་ལྔ་ལངས་སོ་ཡི། 

ལམ་ཆད་དེ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡི། 

༣. རས་འཇུག། ག། ང་། བ། མ། འ་ ལྔ་དང་། མཐའ་མད་ དྲུག་ལུ་ལྷག་
བཅས་ ས་ འཇུག་པའ་དཔར་བརྩོད། 

རྟེས་འཇུག། ཕྲད། དཔརེ་བརློད། 
ག  

 
 
 
 
སྟྟེ 
 
 

ཁྲི་འཛིན་གི་ ལཱ་འགན་འབག་སྟྟེ་ འཆར་གཞི་ བརམས་ནུག། 
གོ་ལ་འཐག་སྟྟེ་ ཁྲློམ་ཁར་བཙོང་། 

ང བརྒྱུད་འཕྲིན་བཏང་སྟྟེ་ འབྟེལ་བ་འཐབ། 
ཡི་གུ་ བཏང་སྟྟེ་ བར་དོན་སློད། 

བ གཙང་སྦྲའི་ ལས་རིམ་ འགོ་འདྟེན་འཐབ་སྟྟེ་ དཔྱྟེ་སྟློན་འབད། 
གང་ འཐབ་སྟྟེ་ སློད་ནུག། 

མ ཁ་སློམ་སྟྟེ་ ཆུ་ལེ་ཤ་འཐུངས་ཡི། 
གོ་ལ་ སློམ་སྟྟེ་ གློན་མ་ཚུགས། 

འ སེམས་ དགའ་སྟྟེ་ ལཱ་ བཤོལ་བཞག་ནུག། 
ལམ་ བདའ་སྟྟེ་ སོང་ཡི། 

མཐའ་མྟེད། ཚོགས་པ་བཟློ་སྟྟེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡི། 
ཁོ་གིས་ ཧ་གོ་སྟྟེ་ གཞན་ལུ་ སབ་བཞག་ནུག། 
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༤. ལྷག་བཅས་ཀྱི་ ཕྲད་ རིང་དབང་ཅན་ སྦེ་ འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔར་བརྩོད། 
རྟེས་འཇུག། ཕྲད། དཔརེ་བརློད། 
ག  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
སྟེ 
 

ཤིང་བཀག་སྟེ་ བཀོ་བཞག་ནུག། 
ཉ་བཟུང་སྟེ་ སློད་སློདཔ་མས། 

ང དང་དཔོན་གསི་ གཟགིས་སློར་གནང་སྟེ་ བློན་སོ་ཡི། 
ཧློད་ནང་ ཆུ་བཀང་སྟེ་ བཞག་ནུག། 

ད ཆུ་ བཟྟེད་སྟེ་ མྟེ་ཏོག་ནང་བླུགས། 
ལག་པར་ བཤེད་སྟེ་ ཡར་འཐེན། 

ན ནང་གསུག་ བིན་སྟེ་ བློ་སབ་བཏང་ཡི། 
སད་ འཐེན་སྟེ་ སེམས་ཡེངས་ཆ་ིནུག། 

བ མལ་ཆ་ བཀབ་སྟེ་ ཉལ་ནུག། 
པར་བཏབ་སྟེ་ མཆོད་བཤམ་ནང་ བཀལ་བཞག་ནུག། 

མ ཤིང་ བརབཞག་ནུག། 
ཕག་ཤ་བམ་སྟེ་ བཟའ་མ་བཏུབ་ ལོག་སོ་ནུག།  

འ ནོར་བདའ་སྟེ་ བང་སར་སོང་། 
བོའུ་ཅུང་ཅིག་ འཚའ་སྟེ་ སེམས་དགའ་ནུག། 

ར གལ་ བཙར་སྟེ་ བང་རྒྱུགས། 
རླུང་དར་ཕར་སྟེ་ བསང་གཏང་། 

ལ ཆོས་རྒྱུགས་ མཐར་འཁློལ་སྟེ་ སེམས་དགའ་ནུག། 
ལམ་ འཛལོ་སྟེ་ ལཱ་ཁག་ བཏང་ཡི། 

ས ཨའི་གིས་ ཤེས་སྟེ་ ཚོ་བར་བཏང་ཡི། 
གཟར་ཤིང་གུ་ དཔྱངས་སྟེ་ བཞག་ད། 

མཐའ་མྟེད། འཛོམ་འདུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འཛུལ་དསེ། 
གནས་ཚུལ་ ཧ་གོ་སྟེ་ སབ་ནུག། 
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༥. ལས་སྒྲ་འད་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ངྩོ་མ་མན། ཨན་རུང་ ལྷག་བཅས་དང་ཅྩོག་
འཐདཔ་འབད་ ཚག་གྩོགས་ ཞིནམ་ད། ཞིན་ན། ཞིནམ། གསུམ་གྱི་རས་སུ་འཇུག་
པའ་དཔྱེ། 

 ལས་ས། དཔརེ་བརློད། 
ཞིནམ་ད་  

ལས་ 
 

ཕགསམ་འཕགས་ཞིནམ་ད་ལས་ བརན་བཞུགས་ཚོགས་ས་ལུ་འཐོན། 
ཞིན་ན་ གཡུར་བ་བསལ་ཞིན་ན་ལས་ ངལ་འཚོ་སློད། 
ཞིནམ་ རྟེད་རིགས་གི་ ལས་རིམ་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ སློར་སང་འབད། 

ཕན་འདབས།  

ལྷག་བཅས་ཕྲད་ཀྱི་ ཧ་མའ་ཚག་འད་ འདས་ཚག་ལས་ གཞིན་སྩོརི་ན་མདཔ་དང་། ཕྲད་
ཀྱི་ ཤུལ་མའ་ཚག་འད་ འདྲེན་ཚག་/ཚག་གྩོགས་དང་འཁྲིལ་ སྩོརི་འགྱིྩོ་འྩོང་།  

དཔར་ན། 
 

བསྒུགས་ཏེ་ 
 

བལྟ་གེ།  (མ་འོངས་པ་) 
ལྟ་དོ།  (ད་ལྟ་བ་) 
བལྟ་ཡི།  (འདས་པ་) 
བལྟ་ཤིག། (སྐུལ་ཚིག་) 

   
     

འདས་ཚག། ལྷག་བཅས། 
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༡༠. སློན་རྟེས་ ཡང་འཇུག་ མིང་གཞ།ི 
ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ སློན་འཇུག་ རྟེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་གིས་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ག་ཅི་ལུ་
འཇུགཔ་ཨིན་ན་དང་། མིང་གཞི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ ངོ་སློད་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ འཛོལ་བ་མི་ཞུགས་ནིའི་ 
དོན་ལུ་ཨིན། 

སྩོན་འཇུག་ངྩོས་འཛིན། 
སྩོན་འཇུག་ག་ཡི་གུ་ཟར་མ་འད། ག། ད། བ། མ། འ། ལྔ་ཨན། ད་ཚུ་མང་གཞིའི་
ཡི་གུ་ཚུ་ག་ ཧ་མརི་འཇུག་ན་ད་གས་ སྩོན་འཇུག། ཟར་སབ་ཨན།  

༡) སྩོན་འཇུག་ (ག་) གས།  
མང་གཞིའི་ཡི་གུ། ཅ། ཉི། ཏ། ད། ན། ཙ། ཞི། ཟ། ཡི། ཤ། ས། ༡༡ 
ལུ་ རྐྱང་པ་ རྐྱངམ་གཅག་ལུ་འཇུག།  
སློམ་ཚིག། ག་གིས་ཅ་ཉ་ཏ་ད་ན།། ཙ་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ས་ལུ།། རྐྱང་འཕུལ་ཁོ་ནས་འཇུག་པའློ།། 

༢) སྩོན་འཇུག་ (ད་) གས།  
མང་གཞིའི་ཡི་གུ། ཀ། ག། ང། པ། བ། མ། དྲུག་ རྐྱང་པ་ལུ་འཇུག་ན་
དང་། ཀ། ག། པ། བ། བཞི་ལུ་ ཡི་རིའ་ འདྩོགས་ཅན། མ་ ཡི་འདྩོགས་
ཅན་ལུ་ འཇུག།  
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སློམ་ཚིག། སློན་འཇུག་དའི་འཇུག་ཡུལ་ནི།། ཀ་ག་ང་པ་བ་མ་དྲུག། ང་ལུ་རྐྱང་པ་མ་གཏོགས་པའི།། 
མ་ལུ་རྐྱང་པ་ཡ་འདོགས་ཏེ།། གཞན་རྣམས་ཡ་རའི་འདོགས་ཅན་འཇུག། 

༣) སྩོན་འཇུག་ (བ་) གས། 
མང་གཞིའི་ཡི་གུ། ཀ། ག། ང། ཅ། ཇི། ཉི། ཏ། ད། ན། ཙ། ཛི། ཞི། 
ཟ། རི། ཤ། ས། བཅུ་དྲུག་ རྐྱང་པ་ལུ་ འཇུག་ན་དང་། ཀ། ག། གཉིས་ལུ་ 
ཡི་རིའ་འདྩོགས་ཅན། རི་མགྩོ་ཅན་དང་། རི་མགྩོ་ ཡིའ་འདྩོགས་ཅན། ས་མགྩོ་
ཅན་དང་། ས་མགྩོ་  ཡི་རིའ་འདྩོགས་ཅན། ཀ། ལའ་ འདྩོགས་ཅན་ལུ་འཇུག། 

ཏ། ད། གཉིས་ལུ་ རི་ལ་སའ་མགྩོ་ཅན། ཙ། ལུ་ རི་སའ་ མགྩོ་ཅན་ལུ་འཇུག།  

ང། ཉི། ན། གསུམ་ལུ་ རི་སའ་མགྩོ་ཅན་དང་། ཇི། ཛི། གཉིས་ལུ་ རི་མགྩོ་ 
ཅན་ལུ་འཇུག། 

ཅ། ཞི། ཤ། གསུམ་ལུ་རྐྱང་པ་ རྐྱངམ་གཅག། ཟ། ལུ་ རྐྱང་པ་དང་། ལ་
འདྩོགས་ཅན། རི། ལུ་ ལ་འདྩོགས་ཅན།  ས། ལུ་ རྐྱང་པ་དང་། རི་ལའ་
འདྩོགས་ཅན་ལུ་འཇུག།  
སློམ་ཚིག། སློན་འཇུག་བ་གི་འཇུག་ཡུལ་ཡང་།། མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་བཅུ་དྲུག་ཡོད།། ཀ་ག་ང་དང་ཅ་
ཇ་ཏ།། ཉ་ད་ན་ཛ་ཞ་ཟ་ར།། ཤ་ས་ཡི་གུ་བཅུ་དྲུག་ཡིན།། ཀ་ག་གཉིས་ལུ་རྐྱང་འཕུལ་དང་།། རྟེག་
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འདོགས་གསུམ་གིས་འཇུག་པ་ཡིན།། ཏ་ད་ཙ་གསུམ་རྐྱང་པ་དང་།། རྟེག་འཕུལ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་
འཇུག། ང་ཇ་ཉ་ན་ཛ་ལྔ་ལུ།། རྟེག་པ་ཁོ་ནས་འཇུག་པ་ཡིན།། ཅ་ཞ་ཤ་གསུམ་རྐྱང་འཕུལ་འཇུག། 
ཟ་ས་གཉིས་ལུ་རྐྱང་པ་དང་།། འདོགས་ཅན་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་འཇུག། ར་ལུ་འདོགས་ཅན་ཁོ་ན་
ཨིན།།  

༤) སྩོན་འཇུག་ (མ) གས། 
མང་གཞིའི་ཡི་གུ། ཁ། ག། ང། ཆ། ཇི། ཉི། ཐ། ད། ན། ཚ། ཛི། ༡༡ 
རྐྱང་པ་ལུ་འཇུག། ད་ལས། ཁ། ག། གཉིས་ལུ་ ཡི་རིའ་འདྩོགས་ཅན་ལུ་
འཇུག།  
སློམ་ཚིག། སློན་འཇུག་མ་ཡི་ཡི་གུ་གིས།། ཁ་ག་ང་ཆ་ཇ་ཉ་དང་།། ཐ་ད་ན་ཚ་ཛ་བཅུ་གཅིག། རྐྱང་
འཕུལ་འཇུག་ཅིང་ཁ་ག་གཉིས།། འདོགས་ཅན་འཕུལ་གིས་འཇུག་པའློ།། 

༥) སྩོན་འཇུག་ (འ) གས། 
མང་གཞིའི་ཡི་གུ་ ཁ། ག། ཆ། ཇི། ཐ། ད། ཕ། བ། ཚ། ཛི། ༡༠ རྐྱང་
པ་ལུ་འཇུག། ད་ལས། ཁ། ག། ཕ། བ། ཡི་རིའ་འདྩོགས་ཅན། ད། རིའ་
འདྩོགས་ཅན།  
སློམ་ཚིག། སློན་འཇུག་འ་གིས་འཇུག་ཡུལ་ནི།། མིང་གཞི་ཁ་ག་ཆ་ཇ་ཐ།། ད་ཕ་བ་ཚ་ཛ་ལུ་འཇུག། 
རྐྱང་པ་དང་ནི་ཁ་ག་ད།། བ་ཕ་ང་ལུ་འདོགས་འཕུལ་འཇུག།   
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རས་འཇུག་ངྩོས་འཛིན། 
རས་འཇུག་ག་ཡི་གུ་འད་ ག། ང། ད། ན། བ། མ། འ། རི། ལ། ས། བཅུ་ཐམ་ཨན། 
ད་ཚུ་ མང་གཞིའི་ཤུལ་ལས་ འཇུག་ན་ད་གས་ ར་འཇུག། ཟར་སབ་ཨན། གྩོ་དྩོན་ གྩོ་མ་གྩོ་
ཁྱད་པརི་ བལྟ་ན་མ་གཏྩོགས། བརྩོད་བད་ཧང་དང་འཁྲིལ་ཏ་ མང་གཞི་ཆ་མཉིམ་གྱི་ རས་སུ་
འཇུག། 

ཡིང་འཇུག་ངྩོས་འཛིན། 
ཡིང་འཇུག་ག་ཡི་གུ་འད་ (ས་) ཨན། ས་འད་ རས་འཇུག་ག་ཤུལ་མ་ ཡིང་/ད་རུང་རི་ 
འཇུག་ན་ད་གས་ ཡིང་འཇུག། ཟར་སབ་ཨན། ས་འད་རས་འཇུག་ ག་ང་བ་མ་ བཞི་ག་ཤུལ་
མ་འཇུག།  

མང་གཞི་ངྩོས་འཛིན། 
མང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཟར་མ་འད། སུམ་ཅུ་པའ་རྣམ་བཤད་ལས། སྤྱིར་དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཆ་
རི་དང་། ཁྱད་པརི་གསལ་བྱད་ སུ་ཅུ་ལུ་ སབ་ཨན་པས།   
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          སྩོན་འཇུག།  མགྩོ་ཅན།  རས་འཇུག། 
 

མང་གཞི།             བསྒྲུབསཔ་         མང་མཐའ། 
 
         འདྩོགས་ཅན།  དབྱངས་ཡིག།   ཡིངའཇུག། 
  
 

  མང་གཞི།  
 

སྩོན་འཇུག།   དགའ   རས་འཇུག། 

མང་གཞི།   ངང   རས་འཇུག། 
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སློང་ལཱ། 
༡. སྩོན་འཇུག་ མང་གཞི་ དབྱངས་ཡིྩོད་པའ་ མང་ཚག་༡༠ བྲིས། 
༢. མང་གཞི་ རས་འཇུག་ ཡིང་འཇུག་ཡིྩོད་མ་ མང་ཚག་༡༡ བྲིས། 
༣. སྩོན་འཇུག་དང་ འདྩོགས་ཅན་ དབྱངས་ཡིྩོད་མ་ མང་ཚག་༡༢ བྲིས། 
༤ . མགྩོ་ཅན་དང་ དབྱངས་ རས་འཇུག་ཡིྩོད་མ་ མང་ཚག་༡༢ བྲིས། 
༥. སྩོན་འཇུག་དང་ རས་འཇུག་ འདྩོགས་ཅན་ཡིྩོད་མ་ མང་ཚག་དག་པ་ཅག་ བྲིས། 
༦. མགྩོ་ཅན་ འདྩོགས་ཅན་ སྩོན་འཇུག་ རས་འཇུག་ ཡིང་འཇུག་ཡིྩོད་མ་ མང་ཚག་༥ བྲིས། 
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༡༡. ཚག་དང་བར་ཤད། 
ཡི་གུ་བིཝ་ད་ ཡིག་འབྲུ་དབྟེ་བའི་ཚག་ བརློད་པ་དབྟེ་བའི་ཤད་ དེ་ལས་མགོ་རྒྱན་དང་ གཞན་
བརློད་དོན་གི་དབྟེ་བ་ ཕྟེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་བར་ཤད་ཚུ་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟློ་ནིའི་དོན་
ལུ་ཨིན།  

ཚག་དང་བར་ཤད་ངྩོས་འཛིན། 
ཚག་དང་བར་ཤད། ཟར་མ་འད། སྐད་ཡིག་གཞིན་ནང་ཡིང་ མཁྩོ་གལ་ཆ་དྩོ་བཟུམ། ང་
བཅས་རིའ་རྩོང་ཁ་སྐད་ཡིག་ ལག་ལན་ག་སྐབས་ལུ་ཡིང་ ད་ཚུ་ཁག་ཆ། ད་ཡིང་ཚག་
དང་ཤད་ བར་ཤད་ཚུ་སརི་སྲྩོལ་ལམ་ལུགས་ནང་ ཡིྩོད་མ་ཚུ་གུ་ དང་སང་སྐད་ཡིག་གྩོང་
འཕལ་གྱི་དྩོན་ལུ་ ལག་ལན་འཐབ་དགྩོཔ་ཁག་ཆ་བའ་ ཨང་ལིཤ་ སྐད་ཡིག་ག་བར་
ཤད་ཚུ་དང་བཅས་ བཀྩོད་ད་ཡིྩོད།  
༡༽ གཅག་ཤད། (།) འད་མགྩོ་རྒྱན་སྡུད་པའ་མཐའ་མརི་དང་ དྩོན་ཚན་ཆུང་ཀུ། 

ས་དང་། མ་དང་། ཟར་བྲི་བའ་སྐབས་ལུ་ འཐྩོབ་ཨན། ད་ལས་ རྩོད་ཚག་ག་
སྐབས་དྩོན་ ཚརི་རི་རྩོགསཔ་ད་དང་། ཤད་གཉིས་རག་འབད་ འཐན་པའ་
སྐབས། ཡིག་མཐའ། ཀ་ ག་ ཤ་གསུམ་གྱི་མཐའ་མརི་ འཐྩོབ་ཨན།  
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༢༽ གཉིས་ཤད། (།།) འད་མགྩོ་རྒྱན་འབྲིང་པྩོའ་མཐའ་མརི་འཐྩོབ་ན་དང་། 
རྩོགས་ཚག་ ད་ལས་ ཚགས་བཅད་ཀྱི་མཐའ་མ་ལུ་འཐྩོབ་ཨན། 

༣༽ བཞི་ཤད། (།། །།) འད་མགྩོ་རྒྱན་རྒྱས་པའ་མཐའ་མརི་དང་། ད་ལས་བམ་
ཚན་དང་ལའུ་ཚན་པྩོ་ཏ་ ཡིྩོངས་རྩོགས་ མཇུག་བསྡུ་བའ་སྐབས་ལུ་ འཐྩོབ་
ཨན། 

༤༽ གུག་ཤད། () འད་ དྩོན་དག་གཅག་ལུ་ ཚག་གཉིས་བྲི་དགྩོ་པ་ཅན། ཚག་ག་
རྣམ་གངས་གཞིན་མ་འད། གུག་ཤད་འད་ནང་ བཙུགས་ན་དང་། ད་ལས་ ང་
བཅས་རི་ག་ སྐད་ཡིག་མན་མ་ བཙུགས་ཏ་བྲིིཝ་ཨན།  
དཔར་ན། བལ་པྩོ་ (ན་པཱལ་)  

༥༽ འདྲེ་རྟགས། (?) འད་གཞིན་ལུ་དྲེ་བ་བཀྩོད་པའ་སྐབས་ རྩོད་ཚག་ག་མཐའ་
མརི་འཐྩོབ་ཨན། དཔ་འབད་བ་ཅན། ཞིབས་དྲུང་རིན་པྩོ་ཆ་ འབྲུག་ལུ་ ནམ་
བྱྩོན་ནུག? ག་ཡིང་ མ་འྩོངས་ག? 
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༦༽ གཡིྩོ་ཤད། (/) འད་ཚག་ས་ཕྱེ་གཉིས་ གྩོ་དྩོན་གཅག་ཨནམ་འབད་ སྩོན་
དགྩོ་པའ་སྐབས་ལུ་ འཐྩོབ་ན་དང་། ཨང་ལིཤ་ནང་ལས་ རྩོང་ཁ་ནང་ སྐད་
སྒྱུརི་འབདཝ་ད་ བྲིིཝ་ཨན། དཔར་ན། དཔ་དབ་/སྩོབ་དབ།  

སློང་ལཱ། 
༡. གཅག་ཤད་ འཐྩོབ་མ་ རྩོད་ཚག་༣ བཟྩོ། 
༢. གཡིྩོ་ཤད་དང་ གུག་ཤད་ འཐྩོབ་མ་ དཔ་༣ རི་བཀྩོད། 
༣. གཡུས་པདྨ་དགའ་ཚལ་ལས་ཨན་མ་ཀརྨ་དཔལ་འབྱྩོརི་གྱིས་སབ་དྩོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅན་ནངས་པ་

ཆརིཔ་མ་རྐྱབ་ཟར་ཨན་པས། ཚག་ཤད་དང་ ཚག་མཚམས་བཅད་ད་ ལགས་བཅྩོས་འབད། 
༤. དུས་ད་རིས་འཕྱེད་མ་ཆ་རིྩོགས་ཚུ།། ཟར་མ་འད་ འཕྲྩོ་མཐུད་ད་ ཚག་རྐང་༣ བཀལ།  
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༡༢. ཨང་རིས་ཀི་རགས་དང་མགོ་རྒྱན། 
ཨང་རིས་དང་ཡིག་ཐོ་བར་དོན་གི་སབས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ ལྷབ་དགོ་
ཨིན། 

(+) སྡིྩོམ་རྟགས། (-) ཕབ་རྟགས། (x) སྒྱུརི་རྟགས།  
(/) (÷) བགྩོ་རྟགས། (%)བརྒྱ་དཔྱེ། 

ཡི་གུའ་མགྩོ་རྒྱན། 
༡༽ སྤྱིར་བཏང་མགྩོ་རྒྱན་ (༉) འད་དྲེན་གསྩོ་ མ་ཡིག་ལ་སྩོགས་པ་དང་། རིང་

དང་འདྲེ་མཉིམ་གྱི་ ཆ་རིྩོགས་ཚུ་ལུ་ གཏང་ཡིག་བསྐྱལཝ་ད། འབྲི་སྲྩོལ་ཡིྩོདཔ་
ཨན། 

༢༽ གཏང་ཡིག་མགྩོ་རྒྱན་ (༈) འད་ རིང་ག་ཆ་རིྩོགས་ ལྟ་ལྟྩོ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ཡི་གུ་
གཏངམ་ད་ག་ མགྩོ་རྒྱན་ཨན། 

༣༽ ཞུ་ཡིག་མགྩོ་རྒྱན་ (༊) འད་གཏང་ཡིག་སྐབས་ རིང་ལས་མཐྩོ་བའ་རིགས་
ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལཝ་ད་ག་ མགྩོ་རྒྱན་ཨན། ད་སྦེ་བྲི་དགྩོ་མ་འད་ི གུས་ཞིབས་ཀྱི་
བར་ པུས་མྩོ་ས་ཁརི་བཙུགས་ཏ་ ལགཔ་ཐལ་མྩོ་ སརི་བའ་ཚུལ་ཨན། 
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༤༽ བཀའ་ཤྩོག་མགྩོ་རྒྱན་ ( ) འད་གྩོང་མ་རྒྱལ་བླྩོན་ བླ་སྩོབ་ཚུ་ག་ རིང་
འྩོག་དང་། འབངས་ འཁྩོརི་སྩོབ་ཚུ་ལུ་ བཀའ་ཤྩོག་གནངམ་ད་ག་ མགྩོ་རྒྱན་
ཨན། 

༥༽ ༄༅༅ མགྩོ་རྒྱན་རྒྱས་པ། འད་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྱི་བར་དང་ རྒྱལ་བ་
རིག་གསུམ་མགྩོན་པྩོའ་ ཚུལ་འབད་ཡིང་ བརིཝ་ཨན། དཔ་ཆ་པྩོ་ཏ་འབད་
ཡིྩོད་མ་ཚུ་ག་ མགྩོ་ཤྩོག་དང་། དཔ་ཆ་རག་རགམ་ཚུ་ག་ གདྩོང་ཤྩོག་ཚུ་ལུ་ 
བཀྩོདཔ་ཨན། མགྱིྩོགས་ཡིག་ནང་ འབྲི་སྲྩོལ་མད། 

༦༽ ༄༅ མགྩོ་རྒྱན་འབྲིང་པྩོ།  འད་ཐབས་ཤས་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་བར་དང་ ཤས་
རིབ་ཀྱི་ལྷ་ འཇིམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ ཡི་ཤས་སྤྱིན་གྱི་ ཚུལ་འབད་ བརིཝ་
ཨན།  དཔ་ཆ་ག་མགྩོ་ཤྩོག་དང་ དཔ་གཟུགས་ཀྱི་ ཤྩོག་གངས་གཉིས་པ་ལས་
མརི་ གདྩོང་ཤྩོག་ག་རི་ནང་ འད་རི་བྲིིཝ་ཨན། 

༧༽ ༄ མགྩོ་རྒྱན་སྡུད་པ། འད་ཡི་གུ་གྱིལ་རི་རི་གཉིས་ད་རི་ བྲི་དགྩོཔ་ཚུ་ནང་
མ་གཏྩོགས་ དཔ་ཆ་ངྩོ་མ་ནང་ འབྲི་སྲྩོལ་མདཔ་ཨན།  
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ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག། 
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ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་ངོ་སློད། 

ཡིག་སྐུརི་རྣམ་གཞིག་ ཟར་མ་འད་ གཞུང་འབྲིལ་དང་སར་དྩོན་ གཉིས་ཆ་རི་ཚུདཔ་
ཨན་རུང་། ད་ལྟྩོ་སྩོབ་རིམ་༨ པའ་ནང་ གཏང་ཡིག་དང་ ཞུ་ཡིག་གཉིསཔྩོ་འད་ལུ་ 
གཙ་བྩོརི་བཏྩོན་ཏ་ ལྷབ་ན་ཨན།  

གཏང་ཡིག་འད་ གཙ་བྩོ་ རིང་སྩོའ་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཉིན་ཉིེཝ་ཚུ་ལུ་དང་། རིང་ག་
དགའཝ་མཐུནམ་ རིང་ལུ་དྲེན་ཆ་བའ་ སྩོབ་དཔྩོན་དང་། ལྟ་ལྟྩོ་ཚང་ཚུ་ལུ་ བྲི་དགྩོ་པའ་
ཡི་གུ་ལུ་ སབ་ཨན། ད་ཡིང་ གནས་ཚུལ་བཤད་ན། གྩོགས་རིམ་ལན་ན། བསབ་བྱ་
བྱན་ན། སམས་གསྩོ་འབད་ན། བཀྲ་ཤས་བད་ལགས་ཞུ་ན། མགྩོན་ཞུ་འབད་ན། 
བཀྲན་ངྩོ་གསྩོ་ཞུ་ན། ཧང་གཏམ་བཤད་ན། སར་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲིལ་བའ་ཡི་གུ་གཞིན་ 
བྲི་དགྩོཔ་འཐྩོན་མ་ཚུ་ཨན། 

ཞུ་ཡིག་འད་ གཙ་བྩོ་ རིང་གུས་པའ་སྩོ་ལས་བླམ་སྩོབ་དཔྩོན་དང་། འགྩོ་དཔྩོན་ལ་
སྩོགས་པ་ རིང་ལས་མཐྩོ་བའ་རིགས་ལུ་ འབྲི་མ་འད་ཨན། ད་འབད་ཞིནམ་ལས། ཞུ་
ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ དཔ་དག་པ་ཅག་བཀྩོད་ད་ཡིྩོད། ད་ལས་ རིགས་བསྒྲས་ཏ་ ཞུ་
ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་དགྩོཔ་ཨན།། 
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༡. གཏང་ཡིག། 
གཏང་ཡིག་ཟྟེར་མི་འདི་  རང་གི་སེམས་ཁ་ལུ་མནོ་བའི་དོན་དང་ བསམ་པའི་རྟེ་བ་ བརྟེ་བའི་
དག་སྣང་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ རང་གི་སྤུན་ཆ་དང་ ཆ་རློགས་ཚུ་ལུ་ བསལ་ཚུགས་ནིའི་
དོན་ལུ་ཨིན། 

ཀ་ གཏང་ཡིག། 
༊ བཀྲན་ཆ་བའ་སྩོབ་དཔྩོན་མཆྩོག་ག་ཞིབས་དྲུང་དུ། 

    གུས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆན་མང་པས་ཞུ་གསྩོལ། ཕ་ལུ་བཞུགས་མི་
སྩོབ་དཔྩོན་མཆྩོག་ཡིང་ ཁྱད་རིའ་སྐུ་བསྩོད་དབང་ཐང་ལུ་བརྟན་ཏ་ སྐུ་ལུ་ན་ཚ་དང་ཐུགས་ལུ་ཚ་གྱིང་ཚུ་ ག་ཅ་ཡིང་མད་པརི་
ལགས་ཤྩོམ་འབད་རི་ བཞུགས་ཏ་ཡིྩོདཔ་འྩོང་མནྩོ་བའ་ རི་བ་སྦེྩོམ་ཡིྩོད། 

 ནཱ་ ཐམ་ཕུ་ ཆྩོས་སྒྲྩོན་འབྲིང་རིམ་སྩོབ་གྲྭ་བརི་མའ་ སྩོབ་རིམ་༨ པའ་ནང་ལྷབ་མ་ བུཚ་ང་ཡིང་ སྩོབ་དཔྩོན་
མཆྩོག་གས་ ཐུགས་བར་བའ་སྩོ་ལས་ དཔ་ཆ་སྩོན་གནང་པའ་སྐུ་དྲེན་ལུ་བརྟན། ད་ལྟྩོ་ཚུན་ཚད་ དཔ་ཆ་དྲེག་ཤྩོས་ཀྱི་མང་གཏམ་
འཐྩོནམ་འཐྩོན་ས་རི་ཡིྩོད། ནཱ་ལས་ ཕརི་ཡིང་། སྩོབ་དཔྩོན་དང་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུའ་ ཐུགས་ཀྱི་རི་བ་ སྩོང་ལྩོག་མ་གཏང་ནའི་
དྩོན་ལུ་ དཔ་ཆ་ཚུ་ར་འགངས་ཏ་རི་ ལྷབ་ན་ཨན། ཟར་ཞུ་ན། 
 ད་རིས་ སྩོབ་དཔྩོན་ལུ་ ཡི་གུ་ཕུལ་དགྩོ་མ་ གནད་དྩོན་འད་ཡིང་ དབྱན་ཟླ་༧ པའ་ཚས་༡༥ ལུ་ འབྲུག་གཞུང་
ཤས་རིག་ལྷན་ཁག་གས་ སྩོབ་དཔྩོན་གྱི་ ཡིྩོན་ཏན་དང་། ལཱ་ག་ལྕྩོགས་གྲུབ་ལུ་ངྩོས་ལན་མཛིད་ད་ དབུ་འཛིན་གྱི་ གྩོ་གནས་
གནང་མ་འད་ལུ།  ང་གས་ སྩོབ་ཕྲུག་སྤྱིར་བཏང་དང་། ལྷག་པརི་ ང་རི་ལས་ ངལ་རིངས་ཀྱི་ བཀྲས་བད་ལགས་ཡིྩོད། ཟར་
ཞུ་ན་ཨན། 
 ད་བཟུམ་འབད་ མ་འྩོངས་པ་ལུ་ཡིང་ སྩོབ་དཔྩོན་གྱི་སྐུ་ཚ་ཆུ་ལས་རིང་། མཛིད་པ་དརི་ཞིང་རྒྱས་ཏ་ ཐུགས་ཀྱི་རི་
འདྩོད་ཚུ་ ག་ཨནམ་འབད་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་འགྲུབ་བཅུག། ཟར་བའ་ སྨྩོན་ལམ་ ཁ་ཙམ་ཅག་མན་པརི་ ཧང་ལས་རི་ཡིྩོད། 
ཟར་ཞུ་ན་ཨན་ལགས། ཞིས་གྩོང་མང་པས་ དབྱན་ཟླ་༧ པའ་ཚས་༢༠ ལུ་  

                             ཕུལ། 
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ཁ་ གཏང་ཡིག། 
 
༉   བྱམས་བར་ལྡན་པའ་ཆ་རིྩོགས་པདྨ་མཁའ་འགྩོ་ལུ། 

           གུས་ ཁང་ཁུ་ འབྲིང་རིམ་སྩོབ་གྲྭ་བརི་མ་ནང་ལས་ ཁྱྩོད་རིའ་
ཆ་རིྩོགས་ དཔལ་འབྱྩོརི་གྱིས་ཞུ་དྩོན། ཕརི་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་སྡིྩོད་མ་ ཆ་རིྩོགས་ཁྱྩོད་ཡིང་ གཟུགས་ལུ་ན་ཚ་དང་ 
སམས་ལུ་སྡུག་བསལ་མད་པརི། ཕྱེ་ནང་ག་ཡིྩོན་ཏན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱད་ད་ ལྷབ་དྩོ་འྩོང་། མནྩོ་བའ་ རི་
བ་སྦེྩོམ་ཡིྩོད།  

ནཱ་ལུ་ སྡིྩོད་མ་ ཆ་རིྩོགས་ང་ཡིང་། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྱི་ ཐུགས་ར་དང་ ཕམ་དང་སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་ག་བཀྲན་
ལས་ ལགས་ཤྩོམ་ཡིྩོདཔ་མ་ཚད། རིང་ལུ་དགྩོ་པའ་ ཡིྩོན་ཏན་ལུ་ དག་སྣང་སྦེྩོམ་བསྐྱད་ད་ ལྷབ་དྩོ། ཟར་ཞུ་
ན། 

ད་རིས་ ཆ་རིྩོགས་ཁྱྩོད་ལུ་ ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགྩོ་མ་འདི་ཡིང་། མདང་ཞིག་ ལྟྩོ་ཚང་ ཁྱྩོད་ཀྱི་ཨ་རྒས་འད་ གྱིྩོངས་
སྩོ་ནུག། ཟར་གྩོ་ཡི། ད་ལུ་ ཆ་རིྩོགས་ ཁྱྩོད་རི་འད་ལྩོས། ང་ཡིང་ བཟྩོད་མ་ཚུགས་པའ་ སྡུག་བསལ་དང་། 
སམས་ཕམ་སྦེྩོམ་བྱུང་ཡི། ཨན་རུང་། སྐྱས་པའ་ཐ་མ་ ཤ་ན་འད་ རིང་བཞིན་ཨནམ་ལས། སམས་ལུ་ སྡུག་
བསལ་མ་འབད། ཁྱྩོད་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་འབད་སྡིྩོད་པ་ཅན། ཤ་མ་ལུ་ ཕན་པ་མདཔ་མ་ཚད། ཁྱྩོད་རིའ་ དཔ་
ཆ་བལྟ་ན་ལུ་ཡིང་ བརི་ཆད་ སྦེྩོམ་འབྱུང་འྩོང་། 

ད་འབདཝ་ལས། ཆ་རིྩོགས་ཁྱྩོད་ཀྱིས་ ཤ་མ་ག་དྩོན་ལུ་ ཐུན་རི་གཏང་དགྩོཔ་དང་། ཁྱྩོད་རིའ་དྩོན་ལུ་ དཔ་ཆ་
ལགས་ཤྩོམ་འབད་ལྷབ། ཟར་ སབ་ན་ཨན། ཞིས་དབྱན་ཟླ་༧ པའ་ཚས་༨ ལུ་ཁྱྩོད་རིའ་ ཆ་རིྩོགས་ཀྱིས་ 

               བསྐྱལ། 
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ག་ གཏང་ཡིག།          
༊ བྱམས་བར་ཅན་གྱི་ཕམ་གཉིས་ལུ། 

    གུས་པས་ཞུ་གསྩོལ་ད་ན་ གཡུས་ཁརི་བཞུགས་མ་ ཁྱད་དྲེན་ཅན་ཕམ་གཉིས་དང་། ཤ་རུས་
གཅག་ལས་མཆད་པའ་ སྤུན་ཆ་ཚུ་ཡིང་ དཀྩོན་མཆྩོག་ག་ ཐུགས་ར་བྱན་རླབས་ལས་བརྟན་ཏ། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ མ་མཐུན་པའ་རྐྱན་དང་བརི་
ཆད་ཚུ་ ག་ན་ཡིང་མ་འབྱུང་བརི་ ཧ་མ་བཟུམ་ ཁམས་བཟང་ཏྩོག་ཏྩོ་འབད་ བཞུགས་ཏ་ ཡིྩོདཔ་འྩོང་། མནྩོ་བའ་ རི་བ་ཡིྩོད། 

 སྩོབ་གྲྭ་འད་ནང་སྡིྩོད་མ་ བུཚ་རིང་ཡིང་དཀྩོན་མཆྩོག་ག་ཐུགས་ར་དང་། གཞུང་ག་སྐུ་དྲེན་ ཕ་མ་ཁྱད་རིའ་ ཐུགས་སྨྩོན་ལས་
བརྟན་ཏ། ལུས་ལུ་ ན་ཚ་ཚུ་ ག་ན་ཡིང་མད་པའ་ཁརི། ཕྱེ་ནང་གཉིས་ཀྱི་ ཡིྩོན་ཏན་ལུ་ བརྩོན་འགྲུས་ གང་དྲེག་བསྐྱད་ད་ཡིྩོད། ཟར་ཞུ་ན་
ཨན། 

 མཚམས་ཞུ། ལྩོ་འཁྩོརི་ཆྩོས་རྒྱུགས་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས། ཐམ་ཕུ་ལུ་འབད་ སྤྱི་ཚས་༥.༡ ལས་༡༠.༡.༠༧ ཚུན་ ཉིན་
གངས་༥ ག་རིང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡིྩོངས་སྩོབ་གྲྭའ་ ཏའ་ཀྩོན་དྲེྩོ་ག་ འགན་སྡུརི་ལས་རིམ་ཅག་ནང་ སྩོབ་གྲྭའ་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་གདམ་འཐུ་འབད་
དཔ་ལས། གནམ་མད་ས་མད་ དགའ་སྩོ་ མ་འདྲེཝ་ཅག་རི་ བྱུང་ཡི། འགན་སྡུརི་འད་ནང་ལུ་ ཨང་༡ པ་ལས་༥ པ་ཚུན་འཐྩོན་མ་ཚུ། 
རྒྱ་ནག་བ་ཇིང་། ཟར་སརི་ ཨྩོ་ལྩོམ་པག་ རད་འགན་ནང་འཁྱད་ན་ཨན་པས།  
 ཁྱད་ཕམ་གཉིས་ ཏ་རུ་ག་འབྱུང་ས་ སྦེྩོམ་ཅག་མདཔ་ཨནམ་ ང་གས་ཤས། ཨན་རུང་། གྩོ་སྐབས་ ལགས་ཤྩོམ་འཐྩོབ་མ་འདི་ 
བཞིག་ཐབས་མདཔ་ལས། རད་འགན་ནང་ འགྱིྩོ་ན་ག་དྩོན་ལུ་ གྱིྩོན་ཆས་ཉིྩོ་ན་དང་། གཟུགས་སྩོབས་ཀྱི་དྩོན་ལུ་ བཅུད་ཅན་གྱི་ཟ་འཐུང་ཚུ་ 
ཨ་ཙ་རི་ཉིྩོ་ནའི་དྩོན་ལུ། ཁྱད་ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ རུབ་༣༠༠༠/-(སུམ་སྩོང་) ད་ཅག་བསྐྱལ་གནང་། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། དབྱན་ཚས་
༢༠.༡༢.༡༩ ལུ་ སྤ་རིྩོ་ འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སྩོབ་གྲྭ་གྩོང་མའ་ སྩོབ་རིམ་༡༡ ནང་ལས་ ཁྱྩོད་རིའ་བུཚ་སང་ག་རྩོ་ར་གས་ 

                               ཕུལ། 
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ང་ གཏང་ཡིག། 
     སྤྱི་ཚས་༡༣.༠༧.༠༧  

༊ ཕམ་གཉིས་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ། 

   ཞུ་དྩོན་ ཕརི་གཡུས་ཁརི་ཡིྩོད་མ་ ཕམ་གཉིས་དང་ སྤུན་ཆ་ཚུ་ཡིང་། རྐྱན་བརི་ཆད་ ག་
ན་ཡིང་མད་པརི་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་རི་ ཡིྩོདཔ་འྩོང་། ནཱ་ལུ་སྡིྩོད་མ་ ང་ཡིང་ སྩོབ་དཔྩོན་སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅག་ཁརི་ རིང་ལུ་
དགྩོ་པའ་ཡིྩོན་ཏན་ལུ་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱད་ད་ཡིྩོད།  

 ད་རིས་ ཁྱད་ ཕམ་གཉིས་ལུ་ ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགྩོ་མ་འད་ གཙ་བྩོ་ མདང་ཞིག་ ཁྱད་ཕམ་གཉིས་དང་། སྲངམྩོ་དབང་
མྩོ་ ཁྱད་གསུམ་ ལྷུན་ར་སེངྒེ་རྩོང་ལུ་ གནས་སྐྩོརི་སྩོང་ས་ ལྩོག་གཡུས་ཁརི་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་རི་ལྷྩོད་ཅ། ཟར་བའ་གནས་
ཚུལ་གྱི་ཡི་གུ་སྐྱལ་མ་འད། ང་ག་ལག་པརི་ཐྩོབ་ས་ གནམ་མད་ས་མད་ སམས་དགའ་ཡི། ད་སྦེ་འགྱིྩོ་ཚུགས་མ་འད་ ཚ་ད་རིས་
དང་ ཕྱེ་མ་གཉིས་ཆ་རི་ལུ་ཕན་པའ་ ལཱ་ལགས་ཤྩོམ་ཅག་ཨནམ་ལས། ངལ་རིངས་ སྦེྩོམ་རི་བྱུང་ཡི།  

མཇུག་རི་ གནམ་དགུན་གྱི་ངལ་གསྩོ་ལུ་ ཁྱད་ཕམ་ཚུ་དང་ ནཝ་ཚཝ་ག་ན་ཡིང་མད་པརི་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་འཕྱེད་
ཚུགས་པའ་ རི་བ་དང་ སྨྩོན་ལམ་སྦེྩོམ་ཡིྩོད། ཟར་ཞུ་ན་ཨན།  
 

བཀྲན་ཆ།  
 

 
                               ཁྱྩོད་རིའ་བུཚ་ཀརྨ། 

བད་ཆན་ར་འབྲིང་རིམ་སྩོབ་གྲྭ་འྩོག་མ། 
                                                      དབང་འདུས་རྩོང་ཁག། 
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ཅ་ གཏང་ཡིག། 
                                     སྤྱི་ཚས་༡༢.༧.༠༧ 
 ཆ་རིྩོགས་ཀུན་བཟང་ལུ། 

ལྷུན་གྲུབ་ཆྩོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སྩོབ་གྲྭ་འྩོག་མ། 
དབང་འདུས་རྩོང་ཁག། 

 ད་རིས་སྐབས་ ཆ་རིྩོགས་ཁྱྩོད་ཡིང་ གཟུགས་ལུ་ནཝ་ཚཝ་ག་ན་ཡིང་མད་པརི། སྩོབ་དཔྩོན་ མཁས་པ་ཚུ་ལས་ ཡིྩོན་
ཏན་ཚུ་ཞུ་ས་ གཟུགས་ བཟངཔྩོ་འབད་རི་ ཡིྩོདཔ་འྩོང་ མནྩོ་བའ་ རི་བ་ཡིྩོད། ང་ཡིང་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་རི་ ཡིྩོདཔ་མ་ཚད། 
རིང་ག་ ཚ་གཅག་ལུས་གཅག་ལུ་ དགྩོ་པའ་ ཕྱེ་ནང་ག་ཡིྩོན་ཏན་ཚུ། སམས་ བག་ཡིངས་ལུ་མ་གཏང་བརི་ ལྷབ་པའ་བསང་རི་
ཡིྩོད། 
 མ་གཞི་ཆ་རིྩོགས་ ཁྱྩོད་ལུ་སབ་ན་ཟར་རུང་ ནངས་པ་གནངས་ཚ་ དཔ་མཚམས་ངལ་གསྩོ་སྐབས་ལུ། ག་ཏ་ཡིང་མ་
འགྱིྩོ་བ་ཅན། ང་བཅས་ ཆ་རིྩོགས་ཚུ་ བུམ་ཐང་ལུ་ གནས་སྐྩོརི་འགྱིྩོ་ག། ཟར་ སབ་ན་འབད་ཨན། ད་སྦེ་སབ་མ་ད་ཡིང་ བུམ་
ཐང་ག་ས་གནས་འད་ནང་ གནས་ཆན་ཁྱད་པརི་ཅན་ མང་རིབས་ཅག་ཡིྩོདཔ་མ་ཚད། གཞིན་ཡིང་ སྩོ་ནམ་དང་འབྲིལ་བའ་ ཞིབ་
འཚལ་ལྟ་བ་ཚུ་ཡིང་ ལ་ཤ་ཡིྩོདཔ་ལས། ད་ནང་ལས་ཕརི་ ལྟ་སྐྩོརི་ འགྱིྩོ་བ་ཅན། ང་བཅས་ལུ་ཡིྩོན་ཏན་དང་། ཉིམས་མྩོང་ལ་ཤ་
རི་ འཐྩོབ་ན་ ཨནམ་མ་ཚད། ངལ་གསྩོ་ག་ དུས་ཚད་ཡིང་ འཕྲྩོ་བརླག་ མ་འགྱིྩོ་ན་ཨན་པས། ཟར་ ཞུ་ན་ཨན། 
 ཆ་རིྩོགས་ཁྱྩོད་ཀྱིས་ ང་གས་སྟུན་གྩོས་འཚལ་མ་འད་ལུ་ འགྱིྩོ་ན་ཡིྩོདཔ་ཅག་ འབད་འྩོང་། མནྩོ་བའ་ རི་བ་ཡིྩོད། 
ཚས་གངས་དང་ས་གནས་ ག་ཏ་འཛིམ་ན་ཨན་ན? ང་གས་ བར་ལན་ འབད་འྩོང་། ཟར་ཞུ་ན། ལགས་ཤྩོམ་འབད་ འཕྱེད་
པའ་རི་བ་དང་ ལྩོ་ཕྱེད་ཆྩོས་རྒྱུགས་ལུ་ བཀྲས་བད་ལགས་ཡིྩོད། 

                      བད་ཆན། 
                     སྩོབ་རིམ་༨ཁ། 
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༢.  ཞུ་ཡིག 
བླམ་དང་སོབ་དཔོན་ རང་གི་འགོ་དཔནོ་ རང་ལས་མཐོ་བའི་རིགས་ལུ་ གསོལ་འདེབས་དང་ སྙན་
ཞུ་ ལ་སོགས་པ་གུས་པའི་སྒོ་ལས་ བསམ་པའི་རེ་བ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བྲི་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

ཀ་ ཞུ་ཡིག་ག་དཔ།         
         སྤྱི་ཚས་༡༢.༧.༠༧  

༊ སྩོབ་དབུ་འཛིན་མཆྩོག། 
ཡི་རིབས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སྩོབ་གྲྭ་འྩོག་མ། 
དབང་འདུས་རྩོང་ཁག། 

ར་དྩོན།     གནས་སྐབས་ཀྱི་ལཱ་གཡིྩོག་སྐྩོརི། 

ཞུ་དྩོན་འད་ ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ་ཅག་ཁརི་ སྩོབ་དབུ་འཛིན་མཆྩོག་གས་ དུས་ཅ་གནམ་དགུན་གྱི་ ངལ་གསྩོ་སྐབས་ལུ། གནས་སྐབས་ཀྱི་ ལཱ་གཡིྩོག་ཡིྩོད་པའ་ སྐྩོརི་ལས། 
གསུངས་ཡིྩོདཔ་བཞིན་དུ། ང་ཡིང་ གནམ་དགུན་ ལཱ་གཞིན་ ག་ན་ཡིང་མདཔ་ལས། གནས་སྐབས་ཀྱི་ ལཱ་གཡིྩོག་འད་ནང་། གྩོ་སྐབས་ཅག་ གནང་པ་ཅན་ ཕྱེག་
ཕྱེད་ཞུ་ན་ག་ རི་བ་སྦེྩོམ་འབད་རི་ཡིྩོད། ཟར་ཞུ་ན། 

ད་སྦེ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ལཱ་གཡིྩོག་ནང་ འཛུལ་དགྩོ་མ་འད་ཡིང་། ང་རི་ ཕམ་ཉིམ་ཆུང་ག་ ཨ་ལྩོ་ཨནམ་མ་ཚད། ཆུང་ཀུའ་བསང་ལས་ ཕམ་གཉིས་སྩོ་སྩོརི་ ཁ་བྱལ་
སྩོང་བའ་ཤུལ་ལས། ཨང་རྒས་གཅག་ཁརི་ སྡིྩོད་ཡིྩོདཔ་ལས། སྩོབ་གྲྭ་ནང་འགྱིྩོ་བའ་སྐབས་ ཟད་འགྩོ་ག་ དཀའ་ངལ་སྦེྩོམ་རི་ འབྱུངམ་ད། གཡུས་ཁ་ལུ་ དངུལ་གྱི་
འབབ་ཁུངས་བཟྩོ་ཚུགས་པའ་ ལཱ་ ག་ན་ཡིང་མདཔ་ལས་ཨན། ཟར་ཞུ་ན་ཨན། 

ད་འབདཝ་ལས། གནས་སྐབས་ལཱ་ག་ གྩོ་སྐབས་གནང་པ་ཅན། དང་པ་ ང་རིའ་ཟད་འགྩོ་ལུ་ ཕན་ཐྩོགས་ན་དང་། གཉིས་པ་ ལཱ་ག་ཉིམས་མྩོང་ཚུ་ཡིང་ འཐྩོབ་ན་
ཨནམ་ལས། སྩོབ་དབུ་འཛིན་མཆྩོག་གས་ བུཚ་ཉིམ་ཆུང་རིང་ག་ སྐྱད་སྡུག་ལུ་གཟགས་ཏ་ གནས་སྐབས་ལཱ་ག་གྩོ་སྐབས་གནང་འྩོང་། མནྩོ་བའ་རི་བ་སྦེྩོམ་ཡིྩོད་
ལགས།  

བཀྲན་ཆ། 

ཀརྨ་རིང་རིག་རྩོ་ར། 
 སྩོབ་རིམ་༨ ཀ། 
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ཁ་ ཞུ་ཡིག།         
                                                དབྱན་ཚས་༡༢.༠༧.༠༧ 

  ༊ སྩོབ་མཛིད་གཉིར་མཆྩོག།           
   འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སྩོབ་གྲྭ་འྩོག་མ། 
   སྤ་རིྩོ་རྩོང་ཁག། 

ར་དྩོན། ཞིབས་ཏྩོག་མཐུན་རྐྱན་དགྩོ་པའ་སྐྩོརི། 

 གུས་སྩོབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ཀ་སྡི་ནང་ལས་ ངྩོ་མང་རྩོ་དབང་མྩོ་གས་ཞུ་དྩོན། ང་བཅས་རིའ་ སྩོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ 
སྤྱིར་བཏང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱན་ཚུ་ ལགས་ཤྩོམ་ཡིྩོད་རུང་། ལྩོ་བསརི་ ཨ་ལྩོའ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ ཚད་གཞི་
ཡིརི་རྒྱས་ལུ་བརྟན་ ཅ་ཆས་ཚུ་ལངམ་མད་པའ་དཀའ་ངལ་ལས།  

སྩོབ་མཛིད་གཉིར་མཆྩོག་གས་ འཕྲལ་མགྱིྩོགས་རི་ སྡིྩོད་ཁྲི་དང་ འབྲི་ཁྲི་ཚུ་གནང་ཚུགས་པ་ཅན། ང་བཅས་ཚུ་
ག་དཀའ་ངལ་འད་ ལགས་ཤྩོམ་འབད་ བསལ་ཚུགས་ན་ཨན་མས་ལགས། 

                    བཀྲན་ཆ། 

           ཁྱྩོད་རིའ་སྩོབ་ཕྲུག་ 
             རྩོ་དབང་མྩོ། 
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ག་ ཞུ་ཡིག།         
༊ ཐུགས་རིག་མཁྱན་བར་ཆ་བའ་ རྒཔྩོ་མཆྩོག་ལུ། 
                        ཞུ་གསྩོལ་ད་ན་ གཡུས་ག་སརི་
གླིང་ ཁྱམ་གུང་ཨང་---- ནང་ལས་ ངྩོ་མང་སངྱས་ཀྱིས་ཞུ་དྩོན། ན་ཧང་ པརི་
བཏབ་པའ་སྐབས་ལུ་ མ་རས་མ་ཡིག་དང་ འཁྲིལཝ་ད། ལྩོ་ཚད་ མ་ལངམ་ལས་ པརི་
བཏབ་ མ་ཚུགས། དུས་ཅ་ ལྩོ་ཚད་ ལངས་སྩོཔ་མ་ཚད།  

སྩོབ་གྲྭའ་མ་ཡིག་ནང་ མ་ཁུངས་ངྩོ་སྩོད་ཀྱི་ ཨང་ཚུ་ ཐྩོ་བཀྩོད་འབད་དགྩོཔ་འཐྩོནམ་
ལས། ནཱ་ རྒཔྩོ་མཆྩོག་ ཐུགས་འཚར་རུང་ ངྩོ་སྩོད་ལག་ཁྱར་ བཟྩོ་ས་ བཀྲན་བསྐྱང་
གནང་། ཟར་ཞུ་ན་ཨན་ལགས། ཞིས་རིང་ཟླ་༦ པའ་ཚས་༥ ལུ་གྩོང་མང་པས་ 
                   ཕུལ། 
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ང་ ཞུ་ཡིག། 

༊ མཁྱན་ཡིངས་སྩོབ་དབུ་འཛིན་མཆྩོག་ལུ། 

   གུས་སྩོབ་རིམ་༨ པ་ཡིྩོངས་ཀྱིས་ཞུ་གསྩོལ། ང་བཅས་ཚུ་ ས་ཟུརི་སའ་ཕམ་ཉིམ་ཆུང་ག་ཨ་ལྩོ་ ག་
ཏ་ཡིང་མ་ལྷྩོད་པརི། ལྟ་རྒྱ་མཐྩོང་རྒྱ་ག་ཡིྩོན་ཏན་ གང་ཡིང་ མད་མ་ཙང་ཙ་ཨནམ་ལས། དང་པ། ལྟ་རྒྱ མཐྩོང་རྒྱ་ཆ་ན་དང་། གཉིས་
པ། འབྱུང་རིབས་ཆྩོས་ཚན་ནང་ག་ དྩོན་ཚན་ཚུ་ མག་མཐྩོང་ལག་གཟུང་ཐྩོག་ལས། ཡིྩོན་ཏན་འཐབ་ འཐྩོབ་ཐབས་ལུ་ ཐམ་ཕུ་དང་ 
སྤ་རིྩོ་སག་ཚང་གཉིས་ནང་ ལྟ་བཤལ་ལུ་འགྱིྩོ་ན་འབད་ ག་འགག་རྐྱབ་ཡིྩོད། ཟར་ཞུ་ན་ཨན། 

ལྟ་བཤལ་ནང་ འགྱིྩོ་ན་འད་ཡིང་ སྤྱི་ཚས་༡༢.༧ ལས་༡༦.༧.༠༧ ཉིན་གངས་༥ ག་རིང་ཨནམ་དང་། ང་བཅས་ བུཚ་༢༠ དང་
བུམྩོ་༡༠ ཚུ་དང་ མཉིམ་གཅག་འགྩོ་འདྲེན་པ་འབད་ འབྱུང་རིབས་ སྩོབ་དཔྩོན་ཡི་ཤས་ འབྱྩོན་ གནང་དགྩོཔ་འབད་ཞུ་ས་ཡིྩོད། དབུ་
འཛིན་མཆྩོག་གས་ གནད་དྩོན་ གལ་ཅན་ཅག་འབད་ གཟགས་ཏ་ འགྱིྩོ་ཆྩོག་པའ་གནང་བ་ཅག་ བཀྲན་བསྐྱང་གནང་།  

ཟ་འཐུང་ག་ཟད་འགྩོ་ཚུ་ མདང་ཞིག་ལྩོ་བསརི་སྩོབ་གྲྭའ་རད་སྩོན་སྐབས་ལུ་ ང་བཅས་ཚུ་གས་ ཇི་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅག་བཙུགས་ཏ་ རུབ་
སྡིྩོམ་༥༠༠༠/- (ལྔ་སྩོང་) ཐམ་པ་ ཐྩོབ་ཡིྩོད་མ་ལས་གཏང་ན་འབད་ཨན།  

ད་འབདཝ་ད། ཕརི་ཚུརི་གྱི་སྣུམ་འཁྩོརི་གླི་ཆ་མ་ལངམ་ལས། སྐྱད་སྡུག་ལུ་གཟགས་ཏ་ རྩོང་ཁག་ལས་སྣུམ་འཁྩོརི་ཅག་ ག་ད་འབད་
རུང་། བད་ཞིབ་མཛིད་ད་ བཀྲན་བསྐྱང་གནང་། ཟར་ཞུ་ན་ཨན་ལགས། སྤྱི་ཚས་༢༡/༦/༠༧ ལུ་ གུས་སྩོབ་རིམ་༨ པ་ཡིྩོངས་
མགན་གཅག་ག་ཐྩོག་ལས་ 

      ཕུལ། 
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སློབ་རིམ་༨ པའི་ལྷབ་སྟློན་ལུ་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ སྟློན་ཆས་ཀི་ཐོ། 
ཨང་། ལྷག་དེབ་ཀྱི་མིང་། དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི། 
༡ མོ་སྤུན་གསུམ། བློ་གཏེར། 
༢ བོང་ཀུ་དོན་ཧིང་མེད་མི། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༣ བུ་སང་ཀའི་བསོད་སྡེ་བསོད་ནམས། མེ་གྷ། 
༤ བྱ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སོད་ས། ཕ་མ། 
༥ གཟའ་སྐར་བཟང་ངན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༦ བཟང་པོའི་བསམ་སོད། བློ་གཏེར། 
༧ ཨཔ་འབྲུག་རྒྱལ། ཀོམསི། 
༨ གཡའ་ད་འབདན། མེ་གྷ། 
༩ ཐེའུ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༡༠ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ཀ་ཀུར། དཔེ་ཁང་། 
༡༡ བུ་མོ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༡༢ རྣམ་རོྟག། འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར། 
༡༣ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བརྩེ་བ། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
རིམ་
ཨང་། 

ལྷག་དེབ་ལྷན་ཐབས། དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི། 

༡ འཁོར་བའི་ལས་རླུང་། སྐར་མ། 
༢ ས་སྐྱ་བདག་ཆེན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༣ ཨམ་བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ། མེ་གྷ། 
༤ སའི་རྣམ་རིག། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༥ ཐག་ཆུང་ངན་པ། དཔེ་ཁང་། 

ཨང་། སོབ་སོན་མཁོ་ཆས། 
༡ Dzongkha Grammar charts (a set of 4) ཨིསི་ཅུ་དྲེན་པལཱསི། 
༢ Dz. Illustrated Dictionary for students ཚིག༌མཛོད། 

  

ཨིསི་ཅུ་དྲེན་པལཱསི། 
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དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན། 

རྒྱལ་འཛིན་ཤས་རིག་ཚགས་སྡི་འད་ ཁ་སྒྱུརི་གྱི་སྡི་ཚན་འབད་མན་པརི་ འབྲུག་གཞུང་ཤས་རིག་ལྷན་
ཁག་དང་འབྲིལ་བའ་ གཞུང་འབྲིལ་གྱི་གཙུག་སྡི་ཅག་ཨན། གཙུག་སྡི་འད་ག་འགན་ཁུརི་ངྩོ་མ་རི་ 
ཆྩོས་ཚན་དང་འབྲིལ་བའ་ དཔ་དབ་དང་མཁྩོ་ཆས་ཚུ་དཔ་སྐྲུན་འབད་ན་དང་ སྩོབ་དཔྩོན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་
ག་ རྒྱབ་སྐྱྩོརི་བྱན་མ་ཅག་ཨནམ་ལས། རྒྱལ་འཛིན་ཤས་རིག་ཚགས་སྡི་གི་ དམགས་ཡུལ་གཙ་བྩོ་  
འབྲུག་ནང་འཁྩོད་ཤས་ཡིྩོན་ལྷབ་མ་ སྩོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་དྩོན་ལུ་ ཤས་ཡིྩོན་སྩོབ་སྩོང་དང་འབྲིལ་བའ་ དཔ་
དབ་དང་མཁྩོ་ཆས་ཚུ་ག་རི་ རིན་མད་འབད་ བཀྲམ་སྤལ་འབདཝ་ཨན། 

ད་འབད་ཞིནམ་ལས། རྒྱལ་འཛིན་ཤས་རིག་ཚགས་སྡི་གས་ སྩོབ་རིམ་སྩོ་སྩོ་ག་ དཔ་དབ་རྩོམ་སྒྲག་
འབད་བའ་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱྩོརི་དང་ཁྱད་རིག་ཤས་ཡིྩོན་གྱི་དྩོན་ལུ་ སར་གྱི་དཔ་དབ་རྩོམ་སྒྲག་པ་དང་། 
དཔ་སྐྲུན་པ་གཞིན་གྱི་བདག་དབང་ལུ་ཡིྩོད་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ་ནང་ལས་ དྩོན་ཚན་ལ་ལུ་ཅག་གདམ་ཁ་
རྐྱབ་ས་ གཞི་གཏུགས་འབད་ཡི། ད་གས་འབད། ར་གཞུང་སྡི་ཚན་གྱིས་ བདག་དབང་ཡིྩོད་མ་སར་
སྡི་མ་ངྩོ་ཚུ་ལས་ གནང་བ་ལན་ན་ག་ཐབས་ ལམ་གང་དྲེག་བཏྩོན་ཡི། ད་བཞིན་ ཤུལ་མམ་གྱི་པརི་
ལྩོག་དང་ ཞུན་དག་དཔ་སྐྲུན་གྱི་སྐབས་སུ་ ལགས་བཅྩོས་རི་འབད་དགྩོཔ་ཡིྩོད་ན། ད་ལུགས་ཀྱི་ གནང་
བ་དང་བསྟུན་པའ་དགའ་ཚར་གྱི་ངྩོས་ལན་ཡིྩོད། 
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